
  
  اململكة العربية السعودية        

  وزارة التعليم العايل          
  جامعة أم القرى             

  كلية الشريعة والدراسات االسالمية  
  قسم الدراسات العليا الشرعية    

  الفقه: شعبة          
  
  

  شرح املنهاجيف  جبتهااال                          
  بكيلي بن عبد الكايف السُّ دين عتقي اللإلمام العالمة 

  ـ رمحه اهللا ـ  

  )هـ٧٥٦-٦٨٣(

  )عتكاف نهاية كتاب اال من أول كتاب الصيام إىل(  
  )اًوحتقيق دراسةً(

  رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه اإلسالمي

  إعداد الطالب 
  فرج البجايلبن  ةجرببن عطي

                                 

  فضيلة الشيخإشراف 
  عرابيالأمحد بن عبدالعزيز / األستاذ الدكتور

  
 

 



א אא

 

٠ 

D  C  B       A  

  ملخص الرسالة
هذا الكتاب رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـ  

، وهو عبـارة  جرب بن عطية بن فرج البجايل: قسم الدراسات العليا الشرعية من الطالب
السـبكي  عن جزء من كتاب االبتهاج يف شرح املنهاج ، لتقي الدين على بن عبدالكايف 

  . دراسةً وحتقيقاً ) من أول كتاب الصيام إىل اية كتاب االعتكاف (
يشـتمل علـى   : ويشتمل الكتاب على مقدمة وقسمني وفهارس ؛ فالقسم األول  

نبـذة  : نبذة خمتصرة عن صاحب املنت، واملبحث الثـاين : املبحث األول: أربعة مباحث 
التعريـف  : احب الشرح، واملبحث الرابعالتعريف بص: خمتصرة عن املنت، واملبحث الثالث

بالشرح، والقسم الثاين النص احملقق، واشتمل على متهيد يف وصف نسخ املخطوط ومناذج 
  . منها، والنص احملقق، مث الفهارس العامة 

ويعترب هذا الكتاب من أهم كتب الشافعية عند املتأخرين إذ ال تكاد جتد كتاباً من   
وقد نقل عنه وأفاد منه ، إذ أن مؤلفه يقارن باإلمامني الرافعي كتب متأخري الشافعية إال 

والنووي ؛ فحيث يطلقون الشيوخ فاملراد م الرافعي والنووي والسـبكي رمحهـم اهللا   
  .مجيعاً

    
  الطالب                      املشرف                        عميد الكلية    

  
  

 سعود بن إبراهيم الشرمي . بن عبد العزيز العرايب  د أمحد. أ.جرب بن عطية فرج البجايل   د
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Abstract 
 

This study is presented to achieve the master degree from the college of 

sharia and Islamic studies- department of legal higher studies.  

Graduator: Jabr Bin Attiah Bin Faraj Al Bejali.  

It is a part of the book Al menhaj in Al Ebtehaj Discussion, By Taqiuddin 

Ali Bin Abdulkafi Al Subki ( from the beginning of fasting book till the 

end of retiring) studying and achievement.  

The book includes an introduction, two parts, and indexes.  

First part: includes four themes: first theme: a brief note about the 

book author. Second theme: Abrief note about the book. Third theme: 

identification of the explainer. Forth theme: identification of the 

explanation.  

Second part: the achieved text,: included a preface in the script 

description and some of its models ,the achieved text then the general 

indexes.  

This book is considered one of the most important books of Shafeiah by 

later as every book in later Shafeiah were taken the benefits, its author is 

compared with the two chiefs Al nawawy and Al Rafei, when they say chiefs 

they mean Al nawewy, AlRafei and Al Subki, God be pleased with all of 

them.  

 

            Graduator                                        Supervisor                                          Dean of college  

Jabr Bin Attiah Bin Faraj Al Bejali.             Dr\ Ahmed Bin AbdulAziz Al Orabi                         Dr\ Saud Bin Ibrahim Al Shereim 
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يف زمنٍ تطاول من ال خالق له على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،  

  . فاستهزأوا به وأساؤا إىل أمته 

  :ضع فإنني أهدي هذا اجلهد املتوا
  . إىل كل من نصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودافع عنه 

  .إىل كل من دافع عن اإلسالم  
إىل رمز السالم والدفاع عن قضايا اإلسالم واملسلمني خادم احلـرمني  
الشريفني، امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود، لكونه الرجـل األول الـذي   

  . األرض ومغارا  تتطلع إليه أنظار املسلمني يف مشارق
  . إىل كل غيور على اإلسالم واملسلمني 

 

 اإلهــــــــــــداء 
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   D  C  B       A  

  املقدمة
وأشهد أن  ،ونثين عليه مباهو أهله ،حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ،احلمد اهللا  

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وخريتـه   ،ال إله إال اهللا وحده الشريك له
ما ترك من خري من خريي الدنيا واآلخـرة إال دل أمتـه    ،من خلقه وخامت أنبيائه ورسله

وأصحابه إىل يـوم   وعلى آله ،صلوات اهللا وسالمه عليهف ،وال شرٍ إال حذرها منه ،عليه
  .  لم تسليماً كثرياًسو ،الدين

  : أما بعد  
فاحلمـد اهللا   ؛ )١()) اُهللا بِِه خيراً يفَقِّهه يف الدينِ من يرِِد: (( يقول فإن النيب   

ونسأله عزوجـل أن   ،وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا ،الذي هدانا لسلوك هذا الطريق
  . ء قدير وأن يزيدنا من فضله إنه على كل شي ،يتم علينا نعمته

العلم بعد بلـوغ سـن اخلامسـة    طلب ولقد أكرمين اهللا عزوجل باالخنراط يف   
مث  ،بتدائية وحـىت الثانويـة  لك عن طريق املدراس الليلة من االوذ ،)٢(والعشرين من العمر

كلية ـ وهذه الكلية الزكية ـ أعين  ـ أعين جامعة أم القرى   النقيةالتحقت ذه اجلامعة 
ـ  ات اإلسالمية ـ زادها  الشريعة والدراس ل دولتنـا  اهللا رفعة وازدهاراً ومشوخـاً يف ظ

  . إنه مسيع جميب  ،والاهلا وحفظ  ،السعوديه أدام اهللا عزها
فتخرجت مـن قسـم    ،ومن فضل اهللا علي أن حبب إيلَّ الفقه ووفقين لدراسته  
  . لتحاق بالدراسات العليا الشرعية مث وفقين سبحانه وتعاىل لال ،الشريعة

                                                 
ـ  :باب ،العلم :كتاب )٣٩/ص(رواه البخاري ) ١( ومسـلم   ،)٧١(بـرقم   ،دينمن يرد اهللا به خرياً يفقه يف ال
 ) . ١٠٣٧(ـ٩٨برقم  ،النهي عن املسألة: باب ،لزكاةا :كتاب)٣٩٨/ص(
ـ ١٤٠٩(سـة سـنة   اواستأنفت الدر ،مث انقطعت سنة) هـ١٤٠٧(بدأت الدراسة يف حمو األمية سنة ) ٢( ) هـ

أذكره من باب التحدث بنعمة  ،وأنا عندما أذكر هذا ،ومازلت مواصالً يف الدراسة إىل يومي هذا  وهللا احلمد واملنة
إن : وأال يلتفت ملن يقول ،أن يستدرك ذلك يف الليل ،ن يكون يف ذلك حظٌ ملن فاتته الدراسة الصباحيةولعله أ ،اهللا

 . الدراسة الليلية ليس فيها علم 
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  فوفقين سبحانه وتعاىل خلدمة كتابٍ من أعظم كتب  ،ومازالت نعم اهللا تتواىل علي
مث جبهود بعض زمالئـي يف مرحلـة    ،حيث وفقين اُهللا بفضله وكرمه وجوده ،املسلمني
االبتهاج يف شـرح  (الذين عثروا على سفرٍ عظيم من أسفار املسلمني بعنوان  ،الدكتوراه
فأقر  ،فقدموه مشروعاً للتحقيق ،مل حيقق) ن عبدالكايف السبكي لتقي الدين علي ب ،املنهاج

فوزع على حنو عشرين طالبـاً تقريبـاً    ،وع من قسم الدرسات العليا الشرعيةهذا املشر
فكان اشتراكي مع هؤالء الثلَّة األخيار الذين تلقيت العلـم   ،أغلبهم يف مرحلة الدكتوراه

  . فلله احلمد واملنة  ،ملننمن أكرب النعم وأجل ا )١(عن بعضهم
االبتـهاج يف  : حبثـي  فكان عنون  ،الصيام واالعتكاف وكان نصييب منه كتاب  

شرح املنهاج لإلمام العالمـة تقـي الـدين علـي بـن عبـد الكـايف السـبكي         
 ،دراسةً وحتقيقاًالصيام إىل اية كتاب االعتكاف،  من أول كتاب) هـ٧٥٦ـ٦٨٣(

  . وأن جيعله نافعاً للمسلمني إنه مسيع جميب ، به أوالًأن ينفعين أسأل اهللا عزوجل

  : أسباب اختيار املخطوط   
  :ةاألمور التالي ،بعد توفيق اهللا تعاىل دوافع اختياري هلذا املخطوطكان  من   
 . وإثراء املكتبة اإلسالمية  ،يف إخراج التراث اإلسالمي اإلسهام .١
 . دموا العلم ابراز جهود عامل من علماء املسلمني الذين خ .٢
واختالفام مما يزيد طالب  ،الرغبة يف االستزادة واالطالع على جهود العلماء  .٣

   .العلم ملكة وفهماً لعبارات الفقهاء 
كاحلديث واألصول واللغة والتـراجم   ،الرغبة يف الوقوف على خمتلف الفنون .٤

 . والتاريخ والبلدان وغريها 
ن البحث عـن  إث م الدراسة ؛ حيكسب الوقت يف سرعة إجناز البحث وإمتا .٥

 . ال سيما مع كثرة الباحثني  ،نوع من الصعوبة هحث فياملوضوعات اليت مل تب
  .وهو اختيار موفق إن شاء اهللا  ،هذه هي أبرز أسباب اختياري هلذا املخطوط
  

  

                                                 
 . عبدايد السبيل أخذت عنه املدخل يف دراسة الشريعة : منهم الشيخ ) ١(
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  خطة البحث
  : ينقسم البحث إىل مقدمة  وقسمني

ختيار املخطوط وخطة البحث هذه سباب اتشتمل على أوقد تقدمت و: املقدمة
  .  أيتستومنهج التحقيق و

   :به وتشتمل على أربعة مباحث ةتعلقيف املؤلَّف واملسائل امل: القسم األول
  :فيه متهيد وسبعة مطالب ،املنتصاحب  عننبذة خمتصرة : املبحث األول

    . صيتهعلى ماله أثر يف شخ يه مقتصراًوسيكون الكالم ف ،عصر املؤلف:  التمهيد  

  . امسه ونسبه ومولده : املطلب األول  
  . نشأته: املطلب الثاين  
  . شيوخه وتالميذه : املطلب الثالث  
  .آثاره العلمية : املطلب الرابع  
   .ة حياته العملي: املطلب اخلامس  
  . مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :  املطلب السادس  
  . وفاته: املطلب السابع  

  : وفيه أربعة مطالب ،نبذة خمتصرة عن املنت: لثايناملبحث ا   
  . أمهية الكتاب : املطلب األول  
  .مرتلته يف املذهب الشافعي: املطلب الثاين  
  . منهج املؤلف يف الكتاب : املطلب الثالث  
  . التعريف بأهم شروحه : املطلب الرابع  
   : البوفيه متهيد وسبعة مط ،التعريف بصاحب الشرح: املبحث الثالث  
  .يه مقتصراً على ماله أثر يف شخصيته وسيكون الكالم ف ،عصر الشارح: التمهيد  
  . امسه ونسبه ومولده : املطلب األول  
  . نشأته: املطلب الثاين  
  . شيوخه وتالميذه : املطلب الثالث  
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  . آثاره العلمية : املطلب الرابع  
  . حياته العملية : املطلب اخلامس  
  . وثناء العلماء عليهالعلمية مكانته : املطلب السادس  

  . وفاته:  السابعاملطلب 
  : وفيه ستة مطالب.  التعريف بالشرح: املبحث الرابع  
  .  حتقيق عنوان الكتاب : املطلب األول  
  . حتقيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه : املطلب الثاين  
  .منهج املؤلف يف الكتاب : املطلب الثالث  
  . من بعده  الكتاب وأثره يف أمهية: املطلب الرابع  
  . حاته موارد الكتاب ومصطل: املطلب اخلامس  
  . نقد الكتاب ـ تقوميه بذكر مزاياه واملآخذ عليه ـ : املطلب السادس  

   . كتاب الصيام إىل اية كتاب االعتكاف لمن أو ،النص احملقق: ينثاالقسم ال
  . ن صور املخطوط ومناذج م ،ويشتمل على متهيد يف وصف املخطوط ونسخه

خطة حتقيق التراث املوافق عليها من قبل كلية الشريعة  وقد التزمت مباجاء يف
  .  والدراسات اإلسالمية باجلامعة
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  منهج التحقيق
من جملس كليه الشريعة والدراسات اإلسـالمية   ةلتزمت خبطة حتقيق التراث املقرا  
واليت نصت خطـة  . هـ٩/٩/١٤٢٦قدة بتاريخ املنع ،القرى يف اجللسة الثالثةأم جبامعة 

املعدة من قبل قسم  ،مشروع حتقيق كتاب االبتهاج يف شرح املنهاج لتقي الدين السبكي
  . الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية على التزامها 

  : وقد كان منهجي يف التحقيق على النحو التايل  
  :ةويربز ذلك يف النقاط التالي ،وما حيتاج إليه من خدمة ،تابمايتعلق بنص الك: أوالً
؛ لعدم وجود نسخة تتحقق فيها مقومـات النسـخة   اتبعت طريقة النص املختار  .١

وجعلت املقابـل يف احلاشـية مـع     ،عندي يف صلب النص حفأثبت ماترج ،األم
النسـخ   به بعض تواستثنيت من ذلك ما انفرد ،اإلشارة إىل رمز النسخة املقابلة

 .والفروق اليت ال تؤثر على املعىن  ،من الترمحات والترضيات
 . مع ذكر رقم اآلية يف اهلامش  ،عزو اآليات القرآنية إىل سورها .٢
فماكان منـها يف الصـحيحني أو يف    ،خرجت األحاديث واآلثار من مصادرها .٣

إىل ومامل يكن يف الصحيحني أو يف أحدمها ؛ فـإنين أعـزوه    ،كتفيت بهاأحدمها 
دون  ،لتزمت الصحة ما أمكنامتحرياً الكتب اليت  ،كتب احلديث واآلثار األخرى

مث أنقل احلكم على احلديث من كالم أهل العلـم دون   ،خشية اإلطالة ،استقصاء
 .  استقصاء أيضاً 

وإذا أشار الشارح إىل كتاب أو عامل وثقت منه إن  ،وثقت األقوال من مصادرها .٤
وإن مل أقف عليه فأوثقه من كتب فقهاء الشافعيه املعتمدة،  ،قوف عليهوتيسر يل ال
؛ من كتب املتأخرين عنـه   هفأوثقذلك إال إذا مل أجد  ،عصر الشارح تاليت سبق

، وهذا يكفي يف إثبات النص لقائله ،لكوا استقت من حيث استقى أو نقلت عنه
 .))خمطوط((أشرت بعده بكلمة  ،وإذا كان التوثيق من خمطوط

ماذكره الشارح من مذاهب الفقهاء كاحلنفية واملالكية واحلنابلة والظاهرية  وثقت  .٥
إال إذا مل أجده يف الكتب املعتمدة فأوثقه من  ،من كتبهم املعتمدة يف كل مذهب
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 ((: لكوم كما قـال النووي  ،وال أوثق من كتب الشافعية ،بقية كتب املذهب
)) قد وقع يف كثريٍ من ذلك ماينكرونه

)١( .  
 .  امن مصدره اتبياألوثقت  .٦
خيتلف من شخصٍ  اًنسبي وملا كانت الشهرة أمراً ،ملشهورينترمجت لألعالم غري ا .٧

 ،وال ألمهات املؤمنني وال للفقهاء األربعـة  ،فلم أترجم للخلفاء الراشدين ،آلخر
وماعداهم  ،وال ألصحاب كتب احلديث السته ؛ لكون شهرم تغين عن الترمجة

 . باختصار غري خمل  فقد ترمجت له
 . شرحت الغريب واملصطلحات باختصار  .٨
وما كان ألصق باألصـول مـن    ،وثقت ماكان ألصق بالتفسري من كتب التفسري .٩

 . غريها ووكذلك املصطلح واللغة  ،كتب  األصول
 .  ت ما تشكل قراء ته أو تلتبس ضبط .١٠
االجتاهات أو  ومل أعلق ـ إال فيما ندر ـ ومل أرجح بني املذاهب أو   ،مل أشرح .١١

من جملس كليه  ةمتشياً مع مانصت عليه خطة حتقيق التراث املقر ،األقوال أو الطرق
واسـتثنيت   ،ومل أتدخل يف النص بتغيري أو حتسني ،الشريعة والدراسات اإلسالمية

  . اخلطأ يف اآليات  ،من ذلك
  :  وفن الكتابة واإلخراج  ،مايتعلق بالناحية الشكليه: ثانياً
سها ابأقو امللك فهد ـ اإللكتروين ـ مباشرةيات من مصحف جممع آلأخذت ا .١

 .  {}: املزهرة

 : (( )) . حعلت األحاديث واآلثار بني قوسني مزدوجني .٢
وحربت نص املنهاج لتمييزه عن  ) (: جعلت نص املنهاج بني قوسني مفردين  .٣

 . الشرح 
ـ   ،وضعت السقط الواقع يف بعض النسخ .٤ خ بـني  وكذلك االختالف بـني النس

 . يف صلب النص وأشرت إليه يف اهلامش : [ ] معكوفتني

                                                 
 ) . ١/٢٧(لإلمام النووي ة اموع مقدم: انظر) ١(
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٩ 

مع  ،يف اهلامش ،أثبت كل ما على حواشي النسخ من احلواشي والطرر والتعليقات .٥
مامل يكن ذلك استدراكاً لسقط فأثبتـه يف   ،اإلشارة إىل  رمز النسخة ورقم اللوح

 . مكانه يف األصل 
وجعلت  ،مش الصفحات اجلانبيةرقمت لوحات كل نسخة من املخطوط يف هوا .٦

 . لتدل على بداية كل لوح : // مكان بداية األلواح خطني مائلني
 . وحنوها ،من فواصل ونقاط واستفهامات ،اعتنيت بعالمات الترقيم .٧
يف اهلامش  ،واملصطلحات والكلمات الغريبة ،حبرت أمساء األعالم والكتب واملدن .٨

مث أنقلها إىل  ،آخر الكلمة املراد التعريف احبيث أضع رقم احلاشية يف  ،دون املنت
 . مث أعرف ا  ،اهلامش وأحربها

وفرقت بني خط املـنت واحلاشـية ؛    ،حبرت الكتب والفصول والفروع يف املنت .٩
 ) . ١٤(وخط احلاشية ) ١٨(فجعلت خط املنت 

لكثرا  ،مل أضع نصوص الفقهاء بني قوسني كما نصت عليه خطة حتقيق التراث .١٠
اخلها ووجود بعضها ألكثر من عامل ويف عدة كتـب ـ بعـد استشـارة     وتد

 . املشرف ـ وموافقته على تركها 
 : وهي على النحو التايل ،وضعت فهارس عامة يف آخر الكتاب .١١

 . فهرس اآليات القرآنية  .١
 .فهرس األحاديث  .٢
 . اآلثار فهرس  .٣
 . فهرس األعالم  .٤
 . فهرس األماكن والبلدان  .٥
 . يبة فهرس الكلمات الغر .٦
 . فهرس املصطلحات  .٧
 . فهرس األبيات الشعرية  .٨
 . فهرس العناوين اجلانية  .٩
 . صرح الشارح بأنه مل ير من تكلم فيها  فهرس املسائل اليت .١٠
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١٠ 

 . فهرس تنظريات الشارح  .١١
 . يف كتاب الصيام واالعتكاف فهرس الكتب الواردة  .١٢
 . فهرس القبائل واألسر  .١٣
 .فهرس املصادر واملراجع  .١٤
 . ضوعات فهرس املو .١٥
 . فهرس الفهارس  .١٦
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١١ 

ٌ ال   تقديرالو شكر
 ً اليت ال تعـد وال   عمه الكثريةأشكر اهللا عزوجل على مامن به علي من ن : أوال

فلله احلمد أوالً وآخراً ؛ نعمة طلب العلم الشرعي ،بعد نعمة اإلسالم حتصى، ومن أجلها
  . وظاهراً وباطاً

 ً s     r  q  } : ر الوالدين قـال تعـاىل  من متام شكر اهللا عزوجل شك : ثانيا

v  u   t z )فشكر اهللا هلما فقد كانا السبب يف وجودي بعـد اهللا سـبحانه    )١
ومتع حـيهم   ،ورحم ميتهم ،وبذال يف تربييت جهداً كبرياً فجزامها اهللا خري اجلزاء ،وتعاىل

مـع النبـيني    داركرامتـه ومجعين ما يف  ،ورفع درجتهما يف اآلخرة ،العافيةوبالصحة 
  . وحسن أولئك رفيقاً ،والصديقني والشهداء

 ً وعلى رأسهم أسـاتذيت   ،وانتفعت بهأشكر كل من تعلمت وأفدت منه  : ثالثا
 ،يف جامعة أم القرى ـ يف مجيع مراحلها ـ  الذين لت من علمهم وأفدت من معارفهم  

سعادة  هذه الرسالة دير املشرف علىوأخص بالشكر والتق .خري اجلزاء عين فجزاهم اهللا 
جهداً يف التوجيـه واإلرشـاد واملراجعـة     الذي مل يألُ عرايبالأمحد بن عبدالعزيز .د.أ

فضيلة لصاحيب ال الشكر موصولٌو. ماقدم وجزاه اهللا عين خرياً له فشكر اهللا  ،والتصحيح
ه مـن  على ما أبـديا  ناصر الغامدي .دو، رويعي الرحيلي .د.أسعادة  عضوي املناقشة

 ،أو توجيـه  ،لكل من أسهم معي بنصحمث الشكر موصولٌ أيضاً . حظات وتوجيهات مال
وعلى رأس هؤالء جـاري وصـديقي    ،أو داللة على كتاب أو مسألة ،أو إعارة كتاب

مث أشكر زمالئي املشاركني يف حتقيق هذا . الشيخ سراج الزهراين الذي أفدت منه كثرياً 
كما ال يفوتين أن أشكر ، دت منهم كثرياًت فأففقد كانت بيننا لقاءات واتصاالالكتاب 

، وأوالدي بندر ومعاذ وعبدالرمحن وابنيت يل سبل الراحةزوجتاي اللتان سخرتا أهل بييت 
الذين كانوا يعملون معي أثناء املقابلة بني النسخ أسأل اهللا عزوجل أن يوفقهم وأن جيعـل  

ت آخرى تستحق الشكر والتقـدير  وهناك شخصياهلم العقىب احلسنة يف الدنيا واآلخرة، 

                                                 
 ) . ١٤(من اآلية  انلقمسورة ) ١(
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الفضل مل أتركهم نسياناً جلميلهم أو جتاهالً حلقهم وإمنا تركتهم خشية اإلطالة، بواإلشادة 
لـه  وخالص دعـائي  فمن ضاقت عنه صفحات كتايب هذا فسيسعه قليب ويشمله ثنائي 

   . بالتوفيق والسداد 

 ً طفوليت إىل يـومي   إنين مدين لكل من تعلمت منه حرفاً من: أقول : وأخريا
  . فجزى اهللا اجلميع خري اجلزاء  ،وال أستطيع أن أقدم هلم جزاء على ذلك إال الدعاء ،هذا

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً 
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  القسم األول
 الدراسة
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١٤ 

  القسم األول
  املؤلف واملسائل املتعلقة به ةدراس

  : ويشتمل على أربعة مباحث
  . نبدة خمتصرة عن صاحب املنت : املبحث األول
  . نبذة خمتصرة عن املنت : املبحث الثاين
  . التعريف بصاحب الشرح : املبحث الثالث
 . التعريف بالشرح : املبحث الرابع
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١٥ 

  

  األول بحثامل  
  نبذة خمتصرة عن صاحب املنت 

  :فيه متهيد وسبعة مطالب
    .عصر صاحب املنت :  التمهيـد 

  . امسه ونسبه ومولده : املطلب األول
  . نشأته: املطلب الثاين  
  . شيوخه وتالميذه : املطلب الثالث  
  . حياته العلمية : املطلب الرابع  
  .آثاره العلمية : املطلب اخلامس  
  . مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : املطلب السادس   
 .وفاته:املطلب السابع  
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  التمهيد
   )١(صاحب املنتعصر 

الذي ازدهرت فيه  ،ياهلجرعاش اإلمام النووي ـ رمحه اهللا ـ يف القرن السابع     
مـن  وحفل بالكثري من العلماء املتمكنني الذين تركوا  ،كثري من العلوم يف خمتلف ااالت

  .   )٢(العديد من املؤلفات املفيدةبعدهم 

                                                 
وكتـب التـاريخ    ،لقد تكاثرت الكتب اليت عنيت بترمجة النووي ـ رمحه اهللا ـ فترمجت له كتب الطبقات  ) ١(

فمن الكتب الـيت   ،كما عين بترمجته كل من اعتىن بدراسة كتبه ،وأفرده بعضهم يف كتبٍ مستقلة ،واملعاجم ،العامة
  : أُفْرِدت يف ترمجة النووي 

أيب عبيدة : طبع بتحقيق ،لعالء الدين علي بن إبراهيم بن العطار ،بني يف ترمجة اإلمام حميي الدينحتفة الطال .١
 ) . ١٣/ص: (انظر. وقد ذكر احملقق من أفرده بالترمجة ) هـ ١٤١٤(سنة  ،مشهور بن حسن آل سلمان

 ) . هـ١٤٠٩( طبع سنة ،لشمس الدين السخاوي ،الروي يف ترمجة قطب األولياء النووي املنهل العذب .٢
حممد العيد اخلطراوي سنة : طبع بتحقيق ،جلالل الدين السيوطي ،املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي .٣

 ) .  هـ١٤٠٩(
، طبعته دار القلم ـ لعبدالغين الدقر  ،اإلمام النووي شيخ اإلسالم واملسلمني وعمدة الفقهاء واحملدثني .٤

 . هـ ١٤٠٠بريوت ـ 
عبد العزيز احلداد، طبعته دار البشائر اإلسالمية ألمحد  ،وعلومه يف احلديثاإلمام النووي وأثره  .٥

 .هـ١٤١٣
  :  ومن كتب التراجم العامة

 . البن كثري  ،البداية والنهاية .١
 . لإلسنوي  ،طبقات الشافعية .٢
 . البن قاضي شهبة  ،طبقات الشافعية .٣
 . للسيوطي  ،طبقات احلفاظ .٤
 . السبكي لتاج الدين  ،طبقات الشافعية الكربى .٥

  : وبني يدي منها  ،باإلضافة إىل مقدمات كتبه
 . ألمحد عبدالعزيز احلداد  ،مقدمة حتيق منهاج الطالبني .١
 . اعتىن به بيت األفكار الدولية  ،مقدمة حتقيق شرح صحيح مسلم .٢
  . قاسم النوري  ،علي الشرجبي: حتقيق ،مقدمة حتقيق األذكار .٣

واأليوبيون واملماليك،  ،)٢٩٣/ص(ني واملماليك، سعيد عبدالفتاح عاشور مصر والشام يف عصر األيوبي: انظر) ٢(
 ) .   ١٥٦/ص(حملمد  أمحد حممد 
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  :احلالة السياسية
 ،كانت احلالة السياسية يف عصر اإلمام النووي متأثرة بغزو التتار والغزو الصـلييب 

قد بلي اإلسالم واملسلمون يف هذه املدة مبصائب مل يبتل ا أحـد  ول ((: )١(قال ابن األثري
ففعلوا األفعال اليت يستعظمها  ،أقبلوا من املشرق ،هؤالء التتر قبحهم اهللا :منها ،من األمم

وقصدهم ديار  ،من املغرب إىل الشام ،لعنهم اهللا ،خروج الفرنج: ومنها  ،كل من مسع ا
)) مصر

يع حظي بتشجإال أن هذا العصر ال شك أن هلا أثرها السليب، وهذه األحداث  )٢(
 )٣(مما أدى إىل ظهور ثلة من العلماء الراسخني ، واملماليك للعلم والعلماءسالطني األيوبيني

  . أدى إىل ظهور ثلة من العلماء منهم اإلمام النووي وهذا التشجيع 

  :احلالة العلمية
يدل على ذلك  ،زدهاراً يف شىت العلوماعصور يعترب عصر اإلمام النووي من أكثر ال  

راجم تولقد ازدانت كتب ال ،الثروة اهلائلة اليت خلفها علماء القرن السابع يف خمتلف الفنون
وأبرزت جهودهم  ،ك الثلة من العلماءبدراسة القرن السابع بتراجم تلاليت عنيت  التاريخو

)٤(ومؤلفام
ـ  وقد اشتهر هذا العصر بالتحقيق والت ، يح عليق والتصحيح والتضـعيف وتنق

جهود كبرية يف حتقيق إلمام النووي وشيخه الرافعي ـ رمحهما اهللا ـ   فقد كان ل ،املذهب
  . )٥(حمققا املذهب عليهما  قلطْحىت أُ ،املذهب الشافعي وتنقيحه

 نيطني األيـوبي الال غرابة يف أن تزدهر احلياة العلمية يف هذا العصر الذي اشتهر س  
يدل على ذلك كثرة املدارس يف الشام  ،ذلكلوتشجيعهم  ،اليك حببهم للعلم والعلماءواملم

واليت تعترب مبثابة اجلامعـات   ،واختيار أكابر العلماء للتدريس فيها ،ومصر يف مجيع الفنون

                                                 
الكامل يف : من مصنفاته ،علي بن حممد بن حممد بن عبدالكرمي بن عبدالواحد اجلزري الشيباين: ابن األثري) ١(

  ) . هـ ٥٥٥(تويف سنة  ،وكتاب معرفة الصحابة ،التاريخ
 ) ] ٣/٣٤٨(وفيات األعيان  ،)٢٢/٤٧٢(الم النبالء سري أع[ 
 ) . ١٠/٤٠٠(الكامل يف التاريخ : انظر )٢(
 ) .٢٩٣/ص(مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليك : انظر )٣(
 ) . ١٥٦/ص(واأليوبيون واملماليك  ،)٢٩٦/ص(املصدر السابق : انظر) ٤(
 ) . ٣٨٠ـ٣٧٢/ص(م يوسف القوامسي ألكر ،املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي: انظر) ٥(
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احلنفي واملـالكي والشـافعي    ،والتركيز على املذاهب السنية األربعة ،)١(يف وقتنا احلاضر
ـ ـ مم  ،نبليواحل هذه طريق املذهب الشيعي عن  ا أدى إىل إظهار هذه املذاهب وإضعاف 

  .  )٢(املدارس
  
  

  

                                                 
 ) .١٣٢/ص(مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليك  : انظر) ١(
 ) . ١٥٦/ص(األيوبيون واملماليك : انظر) ٢(
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  املطلب األول
  .اسمه ونسبه ومولده 

حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني بن حممد بن  ،أبو زكريا: اسمه  
الذي عليه هو  وهذا ،)٤(الشافعي )٣(الدمشقي )٢(النووي )١(مجعة بن حزام احلزامي احلوراين

  .  )٥(عامة الكتب اليت وقفت عليها يف ترمجته
بن مري بن حسن بن حسني بن  حيىي بن شرف ((: )٦(وقال تاج الدين السبكي  

)) بن حممد بن مجعة النوويحزام 
  . بتقدمي حزام على حممد بن مجعة  )٧(

  .  )٨(يكىن بأيب زكريا، ويلقب مبحيي الدين: لقبهكنيته و  

يف شهر حمرم يف بلدة نوى من ) هـ٦٣١(اإلمام النووي سنة ولد : مولده
  . )١٠(، وهي بلدة تبعد عن دمشق حوايل تسعني كيلو متر تقريباً)٩(أعمال حوران

                                                 
 ) . ١/٨(مقدمة حتقيق منهاج الطالبني : انظر. ألن نوى من أعمال حوران  ؛نسبة إىل بلده حوران: احلوراين) ١(
 .  وانظر املصدر السابق اجلزء والصفحة . كما سيأيت يف مولده  ،ى مكان والدتهنسبة إىل نو: النووي) ٢(
من أقام يف بلدة : (( قال ابن املبارك ،ألنه أقام ا مثانية وعشرين عاماً ؛ينسب إىل دمشق نسبة إقامة: الدمشقي) ٣(

 ) . ٤٠/ص(حتفة الطالبني : انظر. أربع سنني نسب إليها 
 . نسبة مذهب  ،ىل الشافعيينسب إ: الشافعي) ٤(
لتقي الدين ابن قاضي شهبة  ،طبقات الشافعية ،)٢/٢٦٦(لعبد الرحيم اإلسنوي  ،طبقات الشافعية: انظر ) ٥(
 ) . ١/٨(مقدمة حتقيق منهاج الطالبني  ،)١٣/٢٣٠(والبداية والنهاية البن كثري  ،)٢/٩(
بد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن عبد الوهاب بن علي بن ع ،أبو نصر: تاج الدين السبكي )٦(
والتوشيح على التنبيه  ،بن احلاجبرفع احلاجب عن خمتصر ا: من مصنفاته ،األنصاري اخلزرجي السبكي م متا

  ) . هـ٧٧١(تويف سنة  ،والصغرى وغريها ،والوسطى ،الكربى لشافعيةوطبقات ا
 ،)١٥٢/ص(للذهيب معجم احملدثني و ،)٢٧٥/ص(شريازي للطبقات الفقهاء  ،)٢/٢٥٦(طبقات ابن قاضي شهبة [ 

 ) ] ٦/٢٢١(شذرات الذهب لعبد احلي احلنبلي 
 ) .٨/٣٩٥(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٧(
مقدمة  ،)١٣/٢٣٠(والبداية والنهاية  ،)٢/٩(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)٢/٢٦٦(سنوي إلاطبقات : انظر) ٨(

 ) . ١/٨(حتقيق منهاج الطالبني 
 )  . ١٣/٢٣١(والبداية والنهاية  ،)٢/٢٦٦(طبقات اإلسنوي  ،)٢/٩(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر) ٩(
 ) . ١/٨(مقدمة حتقيق منهاج الطالبني : انظر) ١٠(
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٢٠ 

  املطلب الثاني
  نشأته

فقد نشـأ يف كنـف    ،نوىبلدة يف كانت نشأت النووي األوىل يف مسقط رأسه 
ومن عادة  ،الدنيا ورغبة يف اآلخرةوكان بيت والده بيت صالح وتقوى وزهد يف  ،والده

ون تعلـيم أوالدهـم   ما أهل الصالح والتقى ـ أم يبـدؤ  الناس قدمياً وحديثاً ـ ال سي 
بالقرآن  فغفما لبث أن ش ،فوضعه والده عند معلم الصبيان ليعلمه القرآن ،بالقرآن الكرمي

  . )١(حىت جعل ال ينصرف عنه إىل غريه حىت ختم القرآن وقد ناهز البلوغ
وعمره ) هـ٦٤٩(شق وذلك يف سنة وبعد أن حفظ القرآن ذهب به والده إىل دم

فكان ال  )٣(شيخ املدرسة الرواحية )٢(فالزم الشيخ كمال الدين املغريب ،ذاك تسع عشرةآن
 ،إال يف وظيفة االشتغال بالعلم حىت يف ذهابـه وإيابـه   ،يف ليل أو ار ،ال يضيع له وقت

إذا غلـبين النـوم    ((: حىت سئل مرة عن نومه فقـال  ،أو يطالع فكان إما يكرر حمفوظاته
 ،فكان يقرأ يف اليوم اثين عشر درساً يف خمتلف العلوم ،))ستندت على الكتب حلظة وأنتبه ا

ها علـى املشـائخ   ؤفكان يقر ،يف الفقه واحلديث واللغة واألصول وعلوم القرآن وغريها
 ،وإيضـاح عبـارة   ، ا من شرح مشكل وكان يعلق جيمع ما يتعلق ،شرحاً وتصحيحاً

، وحفظ ربع املهذب يف باقي السنة ،فحفظ التنبيه يف حنو أربعة أشهر ونصف ،وضبط لغة
فلم يزل كذلك حـىت تـويف    ،فجعله معيد درسه ،فأعجب به شيخه كمال الدين املغريب

  يف ترشح بعد ذلك ألن ينوب عن كبار املشائخمث  ،)هـ٦٥٠(كمال الدين املغريب سنة 
  

                                                 
طبقات ابن قاضـي شـهبة    ،)٨/٣٩٦(طبقات الشافعية الكربى  ،)١/٨(مقدمة حتقيق منهاج الطالبني : انظر )١(
)٢/٩. ( 
: انظر) . هـ٦٥٠(املتوىف سنة  ،إسحاق بن أمحد بن عثمان املقدسي ،أبو إبراهيم: غريب كمال الدين امل) ٢(

 ) .١/٤٣٣(طبقات ابن قاضي شهبة 
ـ ٦٢٢(املتوىف سنة  ،زكي الدين التاجر املعروف بابن رواحة ،و القاسمبأنشأها  أ: املدرسة الرواحية ) ٣( ) . هـ

 . )١/١٩٩(النعيمي لعبد القادر ،الدارس يف تاريخ املدارس: انظر. وموقعها شرقي مسجد ابن عروة باجلامع األموي 
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٢١ 

مث ناب عنه يف  ،)٢(يف املدرسة الركنية اجلوانية )١(فناب عن الشيخ ابن خلكان ،مدارسهم
)٤(ويف املدرسة الفلكية ،)٣(ةاملدرسة اإلقبالي

مما رشحه بعد ذلك لنيل مشيخة دار احلديث  ،
ـ ٦٧٦(إىل وفاته سنة  )٦()هـ٦٦٥(بعد وفاة شيخها أيب شامة سنة  ،)٥(األشرفية  ،)هـ

  . )٧(اهللا له يف علمه ونفع به اإلسالم واملسلمنيوقد بارك 
  
  

  

                                                 
تفقه على كمال  ،الربمكي اإلربلي بن خلكان أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر أبو العباس ، : ابن خلكان) ١(

  ) هـ٦٨١(تويف سنة كتاب وفيات األعيان ، : من مصنفاته،  الدين ابن يونس و اء الدين ابن شداد وغريمها
 )]١/١٤٣(والدارس ، ) ٢/٢٤(طبقات ابن قاضي شهبة ، و) ٨/٣٣(طبقات الشافعية الكربى [ 
. عتيق فلك الدين سليمان العاديل  ،وقفها ركن الدين منكورس ،الشافعية بدمشق :املدرسة الركنية اجلوانية) ٢(

 ) . ١/١٩٠٠٠(الدارس : انظر
عتيق  أنشأها مجال الدين إقبال ،ج مشايل اجلامع األمويخل باب الفردا ،الشافعية بدمشق : املدرسة اإلقباليه )٣(

 ) . ١/١١٨(الدارس : انظر) .  هـ٦٠٣(املتوىف سنة  ،ست الشام
أنشأها فلك الدين  ،داخل باب الفراديس ،غريب املدرسة الركنية اجلوانية ،الشافعية بدمشق : املدرسة الفلكية) ٤(

 ) . ١/٤٣١(الدارس : نظرا) . هـ٥٩٩(املتوىف سنة  ،سليمان
تقع بأول  ،)هـ٦٣٥(املتوىف سنة  ،أنشأها امللك األشرف بن امللك العادل بن أيوب:  دار احلديث األشرفية )٥(

 ) . ١/١٥(الدارس : انظر. القلعة منعطف يف سوق العصرونية بدمشق جبوار باب 
لشامة  ،يعرف بأيب شامة ،عثمان املقدسيعبدالرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم بن  ،شهاب الدين: شامة أبو) ٦(

  ) . هـ٦٦٥(تويف سنة  ،كبرية كانت على حاجبه األيسر
 ) ] ١/١٨(الدارس ، ) ٢٤٤/ص(طبقات املفسرين للداودي و ،)٨/١٦٥(طبقات الشافعية الكربى [
ومقدمة  ،)١٣/١٣١(والبداية والنهاية  ،)٢/٢٦٦(وطبقات اإلسنوي  ،)٢/٩(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر) ٧(

 ) . ١/٨(ومقدمة حتقيق منهاج الطالبني 
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٢٢ 

  املطلب الثالث
  شيوخه وتالميذه

  : نيف هذا املطب فرعا  
  :شيوخه: الفرع األول  

وقد حفل  ،عاش اإلمام النووي ـ رمحه اهللا ـ كما سبق يف القرن السابع اهلجري  
مما أتاح لإلمام النووي ـ   وازدهرت فيه شىت العلوم ،من العلماء األفاضل هذا القرن بثلة

ويربع يف كثريٍ من العلوم الشـرعية والعربيـة    ،رمحه اهللا ـ أن خيوض عباب تلك الفنون 
ا الفـرع بـإيراد   وسأكتفي يف هذ ،د دراسة الطب مث تركهاوأر ،والتارخيية وأمساء الرجال

  :رتبني على حسب الفنون اليت أخذها عنهم مناذج من شيوخه م
  :  )١( احلديثشيوخه يفمن أوالً 
ضياء الدين املرادي األندلسي مث املصـري مث   ،إبراهيم بن عيسى ،أبو إسحاق .١

 .  )٢()هـ٦٦٨(سنة  املتوىف ،الدمشقي
 . )٣()هـ٦٦١(عبد الرمحن بن سامل بن حيىي األنباري املتوىف سنة  ،أبو حممد .٢
املتـوىف سـنة    ،يعبدالعزيز بن حممد بن عبداحملسـن األنصـار   ،أبو حممد .٣

 .  )٤()هـ٦٦٢(
  : شيوخه يف الفقه من :ثانياً
املتـوىف   ،كمـال الـدين املغـريب    ،إسحاق بن أمحد بن عثمان ،أبو إبراهيم .١

 .  )٥()هـ٦٥٠(سنة
 

                                                 
 ) . ٢/٢٦٦(وطبقات اإلسنوي  ،)٢/٩(شيوخه يف طبقات ابن قاضي شهبة : انظر) ١(
 . ) ٤/١٤٧١(للذهيب تذكرة احلفاظ  و ،)١/٤٥٨( ابن قاضي شهبة  طبقات :انظر) ٢(
 ) . ٤/١٤٥٣(تذكرة احلفاظ و) . ٦٥/ص(حتفة الطالبني : انظر) ٣(
 ) . ٤/١٤٧١( تذكرة احلفاظو ،)٨/٢٥٨(قات الشافعية الكربى طب: انظر) ٤(
 ) .١/٤٣٣(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر) ٥(
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٢٣ 

 املتوىف ،مشس الدين املقدسي الدمشقي ،عبدالرمحن بن نوح بن حممد ،أبو حممد .٢
 .  )١()هـ٦٥٤(سنة 

املتـوىف سـنة    ،يلـي عمر بن أسعد بن أيب غالب الربعـي اإلرب  ،أبو حفص .٣
 .  )٢()هـ٦٧٥(
  : شيوخه يف أصول الفقه من : ثالثاً
كمال الدين التفليسي  ،عمر بن بندار بن عمر بن علي بن حممد ،أبو الفتح .١

 .  )٣()هـ ٦٧٢(سنة  املتوىف ،الشافعي
عز الدين الدمشقي،  ،حممد بن عبد القادر بن عبد اخلالق بن خليل ،أبو املفاخر .٢

 .  )٤()هـ٦٨٣(سنة  املتوىف ،صائغاملعروف بابن ال
  : شيوخه يف اللغة من : رابعاً 
املتوىف سنة  ،مجال الدين الطائي ،حممد بن عبداهللا بن مالك ،أبو عبداهللا .١

 .  )٥()هـ٦٧٢(
املتوىف سنة  ،الفخر املالكي التوزري ،عثمان بن حممد بن عثمان ،أبو عمر .٢

 .  )٦()هـ٧١٥(
  

  
  

    

                                                 
 ) . ١/٤٣٩(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٨/١٨٨(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ١(
 ) .١/٤٧٣(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر) ٢(
 ) . ٨/٣٠٩(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٣(
 ) .٨/٧٤(طبقات الشافعية الكربى : نظرا) ٤(
 ) .٢/٥(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر) ٥(
 ) . ٢/٩١١(البن كثري الدمشقي  ،طبقات الفقهاء الشافعيني: انظر) ٦(
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  : ه تالميذ: الفرع الثاين
الذين حفظوا لألمة  تتلمذ على اإلمام النووي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ كثري من العلماء  

علـى  ن يتتلمذوومازال طالب العلم إىل يومنا هذا  ،علمه وسلموه ملن بعدهم صافياً نقياً
ـ وسـأكتفي  ـ رحم اهللا اجلميـع     مث بفضل هؤالء التالميذ ،بفضل اهللا عزوجل ،كتبه

  : اهري تالميذه على النحو التايلبإيراد مناذج من مش
املتوىف  ،شهاب الدين األنصاري الدمشقي ،أمحد بن حممد بن عباس بن جعوان .١

 .  )١()هـ٦٨٢(سنة 
سنة  املتوىف ،شهاب الدين اإلشبيلي اللخمي ،أمحد بن فرح بن أمحد ،أبو العباس .٢

 .  )٢()هـ٦٩٩(
لـدين بـن العطـار    عالء ا ،علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان ،أبو احلسن .٣

 .  )٣()هـ٧٢٤(سنة  املتوىف ،الشافعي
املتوىف  ،سليمان بن هالل بن شبل بن فالح اجلعفري اهلامشي احلوراين ،أبو الربيع .٤

 .  )٤()هـ٧٢٦(سنة 
بدر الدين الكناين  ،حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة بن علي ،أبو عبداهللا .٥

 .  )٥()هـ٧٣٣(سنة  املتوىف ،احلموي
مجال الـدين املـزي    ،يوسف بن عبدالرمحن بن يوسف بن علي ،و احلجاجأب .٦

 .  )٦()هـ٧٤٢(سنة  املتوىف ،الدمشقي
القاضي مشس الدين ابن النقيب الشافعي  ،حممد بن أيب بكر إبراهيم ،ابن النقيب .٧

  .  )٧()هـ ٧٤٥(املتوىف سنة  ،الدمشق

                                                 
 ) . ٨/٣٥(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ١(
 ) .٥/٤٤٣( شذرات الذهبو ،)٨/٢٦(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٢(
 ) . ٢/١٢٣( ابن قاضي شعبة طبقات و ،)١٠/١٣٠(ات الشافعية الكربى طبق: انظر) ٣(
 ) . ١٠/٤٠(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٤(
 ) . ٩/٣٩(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٥(
 ) .٦/١٣٦( شذرات الذهبو ،)١٠/٣٩٥(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٦(
 ) . ٢/٢٠٢( ابن قاضي شعبة قات طبو ،)٩/٣٠٧(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٧(
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  املطلب الرابع

  يةلمالع آثاره
ونفع اهللا بعلمه  ،ه اهللا ـ قد بارك اهللا له يف وقته وعلمه اإلمام النووي ـ رمح  كان  

فمازال طالب العلم ينهلون من معني علمه حىت وقتنا  ،على مر العصور اإلسالم واملسلمني
يف خمتلف العلـوم   اًوقد أربت مؤلفاته على مخسني مؤلف ،وإىل أن يشاء اهللا تعاىل ،احلاضر

  : اذج منها مرتبة على املوضوعات وسنكتفي بإيراد من. ومبختلف األحجام 
  : مؤلفاته يف احلديث من : أوالً  

 .  )١(ن النوويةاألربعو .١
 . )٢(رياض الصاحلني .٢
  . )٣(شرح صحيح مسلم .٣

  : مؤلفاته يف الفقه من : ثانيا  
 .  )٤(روضة الطالبني وعمدة املفتني .١
  .)٥(، أكمله تقي السبكي ومل يكمله أيضاًومل يكمله اموع شرح املهذب .٢

  .)٥(أيضاً
  .  )٦(منهاج الطالبني وعمدة املفتني .٣

  : مؤلفاته يف أصول الفقه من : ثالثاً  
 .  )٧(أدب املفيت واملستفيت .١
 .  )٨(األصول والضوابط .٢

                                                 
 . مطبوع بعدة طبعات ) ١(
 . مطبوع بعدة طبعات وحمقق ) ٢(
 . مطبوع أيضاً ) ٣(
 . املطيعي  تحقيق وتكملة حممد جنيبمطبوع ومتداول ب) ٤(
 . مطبوع ومتداول ) ٥(
 . ح كما سيأيت ومشروح بعدة شرو ،وهو مطبوع وحمقق ،هو منت كتابنا الذي حنن بصدد حتقيق جزء منه) ٦(
 ) . هـ١٤٠٦(طبعته دار البشائر اإلسالمية سنة ) ٧(
 .  ))ألف منه أوراقاً قالئل  ،وهو مشتمل على كثري من قواعده وضوابطه ((): ٢/١٢(قال ابن قاضي شهبة ) ٨(
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  : مؤلفاته يف اآلداب والرقائقمن : رابعاً  

 . )١(األذكار .١
 .  )٢(بستان العارفني .٢
 .  )٣(التبيان يف آداب محلة القرآن .٣

  :  تاللغامؤلفاته يف من : خامساً  
 .  )٤(اإلشارات إىل ما وقع يف الروضة من األمساء واملعاين واللغات .١
  .  )٥(حترير ألفاظ التنبيه .٢

  : مؤلفاته يف التراجم من : سادساً  
  . )٦(ذيب األمساء وللغات .١
 .  )٧(فقهاء الشافعيةذيب طبقات  .٢

قد وزع جهده  إال أنه كان ،ومع اشتغاله بالتعليم من وقت مبكر من حياته العلمية
بل لعله أكثر نظراً الستمرار  ،فأفاد بتأليفه كما أفاد بتعليمه ،بني العبادة والتعليم والتأليف

  . )٨(وذلك لعظم بركتها وكبري فائدا ،اإلفادة من مؤلفاته إىل يومنا هذا
   



                                                 
وهو  ،)) حلية األبرار وشعار األخيار يف تلخيص الدعوات واألذكار املستحبة يف الليل والنهار ((: املسمى ) ١(

 .مطبوع ومتداول 
 .ومتداول  ،مطبوع بعدة طبعات) ٢(
 . ومتداول أيضاًَ  ،مطبوع بعدة طبعات) ٣(
 ) . هـ١٤٠٨(طبعته دار القلم ـ دمشق ـ سنة ) ٤(
 ) . ١٤٠٨(طبعته دار القلم ـ دمشق ـ سنة ) ٥(
 . مطبوع ومتداول ) ٦(
  .وهو مطبوع ومتداول . هذبه من طبقات ابن الصالح ) ٧(
 ) . ١/٩(مقدمة حتقيق منهاج الطالبني : انظر) ٨(
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  املطلب اخلامس
  يهلمحياته الع

 ،الورع والتقلل من الـدنيا ـ بالزهد و  اإلمام النووي ـ رمحه اهللا  اتسمت حياة  
وإمنا كان يتقوت مما يأتيه من بلده مـن   ،)١(ةفكان اليأخذ من معلوم دار احلديث األشرفي

وال يشرب إال شـربة   ،يف اليوم والليلة بعد العشاء ةوال يأكل إال أكلة واحد ،عند والديه
   .   )٢(ةومل يتزوج وكان كثري السهر يف العباد ،عند السحرة واحد 

وبعد أن حصل  ،اتسمت حياته باجلد يف طلب العلم والتحصيل يف أول حياته كما
فما زال يتنقَّل من مرتبة  ،انتقل من مرتبة التحصيل إىل مرتبه اإلفادةراً كافياً من العلم، قد

ودرس يف عدد من املدارس والدور العلمية وتتلمذ عليه  )٣(فاه اهللا عزوجلإىل مرتبة حىت تو
  .  )٤(العلماء سبق ذكر مناذج منهمعليه عدد كبري من 

 ،يواجه امللوك فمن دوـم  ،وكان إىل جانب ذلك آمراً باملعروف ناهياً عن املنكر
))أنا أفزع منه  ((: كما حيكى عن امللك الظاهر أنه كان يقول ،وكان مهيباً

)٥(  .  
    

  

                                                 
 . املعلوم هنا مبعىن الراتب املخصص للمدرسني ا ) ١(
 ) . ٢/٢٦٧(طبقات اإلسنوي : انظر) ٢(
 . نشأته يف املطلب الثاين  : انظر) ٣(
 .  تالميذه يف املطلب الرابع : انظر) ٤(
 ) . ٢/٩١٢(طبقات الفقهاء الشافعني البن كثري  ،)٥٠/٢٥٥(تاريخ اإلسالم لإلمام الذهيب : انظر) ٥(
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٢٨ 

  املطلب السادس
  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

  : ب على فرعنييشتمل هذا املطل 
  :مكانته العلمية: الفرع األول

تتجلى مكانة النووي ـ رمحه اهللا ـ فيما خلفه من الكتب اليت أصـحبت هـي       
وأوجـه اخلـالف وكيفيـة     ،وطرق األصحاب ،املعتمدة يف معرفة أقوال اإلمام الشافعي

  . الترجيح بينها 
ما اتفق عليه الشـيخان  عتمد أن املمن علماء الشافعية فالذي أطبق عليه احملققون   

فاملعتمد  ،أو وجد ولكن على السواء ،فإن اختلفا ومل يوجد هلم مرجح ،الرافعي والنووي
  . )١(فاملعتمد ذو الترجيح ،حدمها دون اآلخروإن وجد أل ،النوويماقاله 

وصار القول  ،وهلذا اصطلح علماء الشافعية بعدمها على تلقيبهما بشيخي املذهب  
مث ماجزم بـه   ،فما جزم به النووي فإن اختلفا ،اتفق عليه الشيخان هب مااملعتمد يف املذ

مع أن نـص الشـافعي يف    ،فرأي الشيخني مقدم حىت لو عارضه نص الشافعي ،الرافعي
  .  )٢(حقهم كنص الشارع يف حق اتهد

اله وأخذ أقو ،ومما يدل على مكانته العلمية ووثوق العلماء به كثرة النقل عن كتبه  
النقل عن كتب اإلمام من من كتب الشافعية الذين أتوا بعده  فال خيلو كتاب ،ذ اجلدمأخ

عتماد على أقواهلما أن منِع املتـأخرون مـن   لقد بلغ الوثوق بعلم الشيخني واالو ،النووي
وهذا خـاص بالـذين    ،واعتمادها يف الفتوى ،الرجوع إىل الكتب املتقدمة على الشيخني

وبالذين يريدون الوصول إىل احلكم املتفق عليه من أقرب  ،والنظرليسوا من أهل الترجيح 
  .  )٣(طريق

نظمـاً  وشرحاً وحتقيقاً وتعليقاً  ،ومما يدل على مكانته العلمية كثرة العناية بكتبة  
أمحد بـن عبـدالعزيز   / حمققه الدكتور قالومن ذلك كتابه منهاج الطالبني فقد  ،وطباعة

                                                 
 ) . ٧٢/ص(لعلوي السقاف  ،خمتصر الفوائد املكية: انظر) ١(
 ) . ١٥٤/ص(العظيم الديب عبد/ للدكتور ،مقدمة حتقيق اية املطلب) ٢(
 ) . ١٥٥/ص(املصدر السابق : انظر) ٣(
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٢٩ 

وتنكيتاً ونظمـاً   ،شرحاً وتعليقاً واختصاراً ،ين ذا الكتابلقد أحصيت من ع ((: احلداد 
))ولعل ما فاتين مما مل أقف عليه أكثر  ،فبلغ حنو مائة كتاب

)١(  .  
  :ثناء العلماء عليه: الفرع الثاين

 ،ومازال العلماء يثنون عليه إىل وقتنـا هـذا   ،الحيصى كثرةفأما ثناء العلماء عليه 
  : ارات الثناء اليت قيلت يف اإلمام النووي ـ رمحه اهللا ـ وسنذكر بعض النماذج من عب

 وحجة اهللا على ،أستاذ املتأخرين ،شيخ اإلسالم ((: قال تاج الدين السبكي  .١
))والداعي إىل سبيل السالفني  ،الالحقني

)٢(  . 
  : وأنشدين الوالد لنفسه: وقال أيضاً .٢

  ط هلا أصبو وآويـعلى بس  ويف دار احلديث لطيف معىن  
  )٣(دم النواويـمسه ق مكاناً   وجهي رـحعسى أين أمس بِ

)٤(اإلسنويوقال مجال الدين  .٣
 ،هو حمرر املذهب ومهذبه ومنقحه ومرتبـه  ((:  

صاحب التصانيف املشهورة  ،وعال يف العامل حمله وقدره ،هسار يف اآلفاق ذكر
))املباركة النافعة 

)٥( . 
أحـد العبـاد    ،به وضابطه ومرتبهحمرر املذهب ومهذ ((:  )٦(وقال ابن كثري .٤

)) والعلماء الزهاد
)٧(  . 

 
                                                 

 ) . ١/١٤(مقدمة حتقيق منهاج الطالبني : انظر) ١(
 ) . ٨/٣٩٥(طبقات الشافعية الكربى : ظران) ٢(
 ) . ٨/٣٩٦(انظر املصدر السابق ) ٣(
عبد الرحيم بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم اإلمام  ،أبو حممد: مجال الدين اإلسنوي )٤(

 ،نوويكايف احملتاج يف شرج املنهاج لل: من مصنفاته  ،املصري القرشي األموياإلسنوي مجال الدين ،العالمة
  ) . هـ٧٧٢(تويف سنة ،وطبقات الشافعية وغريها ،وتصحيح التنبيه

 ) ] ١/٣٥٢(البدر الطالع و ،)٢/٩٢(للسيوطي بغية الوعاة و ،)٢/٢٥٠(طبقات ابن قاضي شهبة [
 ) .٢/٢٦٦(طبقات اإلسنوي : انظر) ٥(
البداية : من مصنفاته ،بصرويإمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري القيسي ال ،أبو الفداء: ابن كثري) ٦(

  ) . هـ٧٧٤(تويف سنة  ،وطبقات الفقهاء الشافعيني ،وتفسري القرآن العظيم ،والنهاية
 ) ] ٥٣٤/ص(طبقات احلفاظ للسيوطي  ،)١/٤٤٥(البن حجر  ،الدرر الكامنة[ 
 ) . ٢/٩١٠(طبقات الفقهاء الشافعيني : انظر) ٧(
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٣٠ 

  املطلب السابع
  وفاته

 ويف مدة ال تتجاوز سـتاً  ،تعليماًتعلماً و ،بعد حياة علمية حافلة باجلد واالجتهاد
مث زار  ،ة مشائخه وأحبابه بدمشقرفقام بزيا ،أجله بدنواإلمام النووي شعر  ، سنةوأربعني

مث مات ليلة الثالثـاء   ،ومرض هناك يف بيت والده ،د إىل بلده نوىمث عا ،القدس واخلليل
خلون من شهر رجب سنة ست وسبعني وسبعمائة للهجرة ودفن يف بلده  ينألربع وعشر

  .)١(نوى
 
  

  

                                                 
 ،)١٣/٢٣١(البداية والنهاية  ،)٢/٩١٣(بقات الفقهاء الشافعيني ط ،)٢/١١(بن قاضي شهبة اطبقات : انظر) ١(

 ) . ١/١١(مقدمة حتقيق منهاج الطالبني  ،)٢/٢٦٧(طبقات اإلسنوي 
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٣١ 

  

  بحث الثانيامل
  نبذة خمتصرة عن املنت 

    فيه أربعة مطالب
  . أمهية الكتاب : املطلب األول

  . مرتلته يف املذهب: املطلب الثاين  
  . منهج املؤلف يف الكتاب : املطلب الثالث  
  . التعريف بأهم شروحه : املطلب الرابع  
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٣٢ 

  املطلب األول

  أهمية الكتاب
يعد كتاب منهاج الطالبني لإلمام النووي ـ رمحـه اهللا ـ حلقـةً يف السلسـلة      

حيث اختصره اإلمام النووي من  ،وجوهرةً يف عقد الدرر الفقهية ،كتب الشافعيةالذهبية ل
والوسيط  ،والوجيز خمتصر من الوسيط ،واختصر الرافعي احملرر من الوجيز ،احملرر للرافعي

والبسيط خمتصر من اية املطلب إلمام احلرمني  ،يلاثالثتها لإلمام الغز ،خمتصر من البسيط
وخمتصر  ،خمتصر املزينو ،واإلمالء ،ملطلب خمتصر لكتب الشافعي ـ األم واية ا ،اجلويين

  .  )١(البويطي ـ رحم اهللا اجلميع
 ملا هلا من ،هتماماً عظيماًاذه السلسلة املباركة  ،قدمياً وحديثاً ،وقد اهتم العلماء
  .  املرتلة العظيمة يف نفوسهم

  : وتأيت هذه املرتلة العظيمة من األمور التالية 
فجميعهم من األئمة األعالم الذين خدموا املذهب خدمة  ،من جهة مؤلفيها: أوالً

  . إىل النووي الذي يعتربه الشافعية منقح املذهب  ،من لدن إمام املذهب ،عظيمة
فهي كتب منقحة من عهد اإلمام الشافعي الذي ألـف   ،من جهة املضمون: ثانياً

وهـو مـا يعـرف     ـوا يف مصر  كتبه يف العراق مث أعاد صياغتها ونقح مضم
مث تـواىل   ،وخمتصرا البوطي واملزين من كالم الشافعي اجلديد ـباملذهب اجلديد  

  .  إىل عهد اإلمام النووي والتحقيق والتصحيح عليها التنقيح 
 ،واعتنوا اعناية فائقـة  ،فقد تناقلها هؤالء العلماء الثقات ،من جهة السند :ثالثاً

حىت قدموها لطلبة العلم صافيةً نقية سليمة مـن   ،بوهافمحصوها ونقحوها وهذ
  . الشوائب 

يت على رأس هرم هذه السلسلة املباركة كتاب منهاج الطالبني وعمدة املفـتني  أوي  
شـرحاً   ،فقد اعتىن به من العلمـاء   ،لإلمام النووي الذي حنن بصدد حتقيق أحد شروحه

                                                 
 ) . ١٣٦/ص(إمساعيل عبدالعال  ،البحث العلمي: انظر) ١(
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الكـالم علـى   كما سيأيت  ،ة عامل أو يزيدونحنو مائ ،وتنكيتاً ونظماً ،وتعليقاً واختصاراً
  .  )١(هيف التعريف بأهم شروحمناذج منها 

  
 
  

                                                 
 . املطلب الرابع التعريف بأهم شروح منهاج الطالبني : انظر) ١(
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٣٤ 

  املطلب الثاني
  منزلته يف املذهب الشافعي

عنـد  من مرتلة مؤلفـه   ،إىل ماسبق يف املطلب السابق ،تنبع مرتلة املنهاج إضافةً  
على  العلماء عليه وعنايتهم به مرتلته يف املذهب ثناء ومما يدل على علوِ. متأخري الشافعية 

  . وحرصهم على اقتنائه واالستفادة منه مر العصور، 
أنا وزمالئي القائمون على  ،أن جيعل عمليالعظيم رب العرش الكرمي وأسأل اهللا 

وأن حيشرنا  ،حلقة وصل يف هذه السلسلة املباركة ،حتقيق هذا الشرح من شروح املنهاج
إن ريب ويل ذلك والقادر وأن ينفع به اإلسالم ومسلمني  ،قهاءيف زمرة أولئك العلماء الف

  . عليه 
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٣٥ 

  

  املطلب الثالث
  منهج املؤلف يف الكتاب

أفصح اإلمام النووي ـ رمحه اهللا ـ عن منهجه يف كتابه منـهاج الطـالبني يف     
يف حنو نصف حجمه ليسهل حفظـه  ـ يعين احملرر ـ  فرأيت اختصاره   ((: فقال ،مقدمته
  . من النفائس املستجادات  ،إن شاء اهللا تعاىل ،ضمه إليهأا مع م

  .التنبيه على قيود يف بعض املسائل هي من األصل حمذوفات  :منها
مواضع يسرية ذكرها يف احملرر على خالف املختار يف املذهب كما ستراها  :ومنها

  .واضحات  ،إن شاء اهللا تعاىل
خالف الصواب بأوضح وأخصر  و مومهاًأ إبدال ما كان من ألفاظه غريباً :ومنها

  . منه بعبارات جليات 
ومراتب اخلالف يف مجيـع   ،والنص ،والطريقني ،والوجهني ،بيان القولني :ومنها

))احلاالت 
)١(  .  

فحيـث   ((: مث بني املصطلحات اليت سار عليها والتزمها يف كتابه املنهاج فقـال 
األظهـر   :اخلالف قلت يفإن قو ،األقوال فمن القولني أو ،يف األظهر أو املشهور :أقول

  . وإال فاملشهور 
اخلـالف   يفإن قو ،فمن الوجهني أو األوجه ،األصح أو الصحيح :وحيث أقول

  . وإال فالصحيح  ،األصح :قلت
  .فمن الطريقني أو الطرق  ،املذهب :وحيث أقول
و أ ،ويكون هناك وجه ضعيف ،فهو نص الشافعي رمحه اهللا ،النص :وحيث أقول

  .قول خمرج 
  . فاجلديد خالفه ،أو القدمي أو يف قول قدمي ،فالقدمي خالفه ،اجلديد :وحيث أقول
  .والصحيح أو األصح خالفه  ،فهو وجه ضعيف ،وقيل كذا :وحيث أقول

                                                 
 .  عند ورود أثناء التحقيقالتعريف ذه املصطلحات ، وسيأيت )١/٧٥(البني للنووي مقدمة منهاج الط: انظر) ١(
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    .فالراجح خالفه ،ويف قول كذا : وحيث أقول
))الكتاب منها  ىفيسة أضمها إليه ينبغي أن ال خيلمسائل ن :ومنها

)١( .  
ضحه النووي ـ رمحه اهللا ـ يف مقدمة كتابه املنهاج مشهور   ووهذا املنهج الذي أ  

وألمهية هذه املصطلحات أفردهـا العلمـاء    ،نهاجيعرف مبصطلحات اإلمام النووي يف امل
هذه املصطلحات حىت صارت تعرف آلن مبصـطلحات   مث اشتهرت ،)٢(مبصنفات خاصة
  . )٣(ةيوألفت فيها رسائل جامع ،الفقه الشافعي

 
  

  

                                                 
 ) . ١/٧٦(املصدر السابق : انظر) ١(
ـ ١٣٢٥(املتوىف سـنة   ،ألمحد السقاف ،الفوائد املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعية: منها) ٢( واالبتـهاج يف   ،)هـ

وسلم املـتعلم ألمحـد    ،)هـ١٣١٥(املتوىف سنة  ،لوي احلضرميألمحد بن أيب بكر بن مسيط الع ،اصطالح املنهاج
 ) . هـ١٣٩٠(املتوىف سنة  ،األهدل

 ،ورسالة دكتـوراه  ،لقوامسيكرم يوسف األ ،املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي: باسم ،رسالة دكتوراه: منها) ٣(
:  بصري، ورسالة ماجستري، باسمحملمد معني دين اهللا ،املذهب الشافعي نشأته وأطواره ومؤلفاته وخصائصه: باسم

 . اصطالحات املذاهب الفقهية وأسرار الفقه املهموز، ملرمي الظفريي، خصصت منه جزء ملصطحات الفقه الشافعي
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  املطلب الرابع

  التعريف بأهم شروحه
إذ اليعرف  ،لقد اعتىن علماء الشافعية ـ رمحهم اهللا ـ ذا الكتاب عناية عظيمة   

  . وذلك ألمهيته يف نفوسهم  ،من كتب الشافعية ناله من العناية مثل مانال املنهاج اًكتاب
  لتنكيتات علـى النحـو   وسنذكر بعض النماذج من هذه الشروح والتعليقات وا  
  : التايل

  : مناذج من الشروح : أوالً  
حممد بن علي بن عبدالواحد  ،أليب املعايل ،السراج الوهاج يف إيضاح املنهاج .١
 ) . هـ٧٢٧(املتوىف سنة  ،اين الدمشقيلكمالز
علي بـن عبـد الكـايف     ،احلسن لتقي الدين أيب ،االبتهاج يف شرح املنهاج .٢

مث  ،)١(وصل فيه إىل أوائل الطـالق  ،ومل يكمله) هـ٧٥٦(املتوىف سنة  ،السبكي
له، اكمإ يف) هـ٧٧٣(املتوىف سنة ،أمحد بن علي السبكي ،أبو حامد هشرع ولد

ي حنن بصدد حتقيق جزء وهو كتابنا الذ ،)٢(ولكنه مل يكمله أيضاً ،فعمل منه قطعة
 . منه 
 املتوىف ،الدمرييحممد بن موسى  ،أليب البقاء ،النجم الوهاج يف شرح املنهاج .٣

 . هـ الطبعة األوىل ١٤٢٥طبعته دار املنهاج سنة  ،)هـ٨٠٨(سنة 
املتوىف سـنة   ،حممد بن أمحد احمللي ،جلالل الدين ،كرت الراغبني شرح املنهاج .٤
 .  )٣(وهو خمتصر يقع يف جملدين يف غاية التحرير) هـ٨٦٤(
املتوىف سنة  ،ملكيأليب الفضل، أمحد بن علي بن حجر اهليتمي ا ،حتفة احملتاج .٥
 . مطبوع  ،)هـ٩٢٦(
، حملمد بن أمحد اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج .٦

 . مطبوع ) هـ٩٧٧(سنة  املتوىف
                                                 

 ) . ١٠/٣٠٧(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ١(
 ) . ١/١٥(مقدمة حتقيق منهاج الطالبني : انظر) ٢(
 ) . ١/٢٠(املصدر السابق : انظر) ٣(
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٣٨ 

 ،حممد بن أمحد بن محزة الرملي ،لشمس الدين ،اية احملتاج إىل شرح املنهاج .٧
 . مطبوع ) هـ١٠٠٤(املتوىف سنة 

ضافة إىل باإل ،خريةوهذه الشروح الثالثة األ: مقدمة حتقيقه للمنهاج قال احلداد يف 
فإا من أحسـن الشـروح    ،الشافعية هي اليت يعول عليها متأخرو ،شرح احمللي

 . )١(والنهاية للرملي ،املذكورة ـ السيما ـ التحفة البن حجر
  : التنيكيتات مناذج من : ثانيا
عبد الرمحن بن إبراهيم بـن  اهيم بن إبر ،لربهان الدين ،بعض غرض احملتاج .١

 .  )٢(وهي نكت صغرية احلجم) هـ٧٢٧(املتوىف سنة  ،الفركاح
 املتوىف ،حممد بن أيب بكر بن مجاعة ،ز الدينلع ،منهج احملتاج يف نكت احملتاج .٢

الوهاج يف شـرح  املنهج  :وشرح امسه ،ىخرأ وله عليه حواشٍ ،)هـ٨١٩(سنة 
 .  )٣(املنهاج
  : الدقائق والتعليقات من مناذج : ثالثاً
والفرق بني ألفاظه  ،أللفاظه اًجعله شرح ،لإلمام النووي نفسه ،دقائق املنهاج .١

 .  )٤(وهو أول من اعتىن خبدمته ،وألفاظ احملرر
  : ختريج أحاديثه مناذج من : رابعاً
املتوىف  ،عمر بن بن علي بن امللقن ،لسراج الدين ،حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج .٢
هـ بدار حراء ـ مكة املكرمـة ـ    ١٤٠٦وهو مطبوع سنة  ،)هـ٨٠٤(ة سن

  . عبداهللا بن سعاف اللحياين : بتحقيق
 ،حملمد بن عبد اهللا بن ادر الزركشي ،املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج .٣

 . )٥()هـ٧٩٤(سنة  املتوىف
  

                                                 
 ). ١/٢١(مقدمة حتقيق منهاج الطالبني : انظر) ١(
 ) . ١/٢٤(املصدر السابق : انظر) ٢(
 ) . ١/١٩(املصدر السابق :انظر) ٣(
 .  إياد أمحد الغوج: ، حتقيق١٩٩٦ -بريوت  -دار ابن حزم طبعته  )٤(
 ) . ١/٢٥(املصدر السابق : انظر) ٥(
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   : مناذج من نظمه : خامساً
حممد بن عبد الكرمي بن رضـواين   حممد بن ،ممن نظمه مشس الدين أبو عبداهللا .١

 . )١()هـ ٧٧٤(املتوىف سنة  ،املوصلي
املتـوىف سـنة    ،أمحد بن حممد بن ناصـر البـاعوين   ،ومنهم شهاب الدين .٢
 .  )٢()هـ٨١٦(

  : ه اختصارمناذج من : سادساً
 املتوىف ،حممد بن يوسف األندلسي ،أليب حيان ،الوهاج يف اختصار املنهاج .١

 ) . هـ٧٤٥(سنة 
وحفظـه بعـد   : قال ،)٤٧/ص(ذكره تلميذه ابن العطار يف التحفة : حلدادقال ا

ومن وفور جاللتـه  ) : ٧٧/ص(قال السخاوي يف املنهل العذب  ،موته خلق كثري
وهـذه   ،املنـهاجي : فيقـال لـه    ،وجاللة مؤلفه انتساب مجاعة ممن حفظه إليه
حفظه شيخنا  ومن آخر ماعلمته: قلت ،خصوصية ال أعلمها اآلن لغريه من الكتب

  .   )٣()هـ١٤١٤(املتوىف سنة  ،إمساعيل عثمان الزين اليمين املكي ،العالمة
  
 

  

                                                 
 ). ١/٢٧(مقدمة حتقيق منهاج الطالبني : انظر) ١(
 . املصدر السابق : انظر) ٢(
 ) . ١/١٣(املصدر السابق ) ٣(
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  بحث الثالثامل
  حب الشرحالتعريف بصا

  : وفيه متهيد وسبعة مطالب
  عصر الشارح: التمهيد  
  . امسه ونسبه ومولده : املطلب األول  
  . نشأته: املطلب الثاين  
  . شيوخه وتالميذه : املطلب الثالث  
  . آثاره العلمية : املطلب الرابع  
  . حياته العملية : املطلب اخلامس  
  . مكانته وثناء العلماء عليه: املطلب السادس  

 .وفاته:السابع
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  التمهيد

  عصر الشارح 
عاش اإلمام تقي الدين السبكي ـ رمحه اهللا ـ أواخر القرن السابع إىل منتصـف      

أو قبلـه  سابع وكانت هذه الفترة متأثرة بأحداث عظيمة وقعت يف القرن ال ،القرن الثامن
وأجلَّها نكبـة   ،ضراوةًوأشدها  ،وأعظمها خطورةً ،ومن أكثرها شهرةً ،حبت إليهوانس

وإسـقاط اخلالفـة   لبغـداد   ،ة هوالكـو دبقيا ،ياح املغولاجت ،على اإلسالم واملسلمني
أهلـها حـىت   من قدروا عليه من  وقتل ،وقتل آخر خلفاء بين العباس يف بغداد ،اإلسالمية
وذلك يف سـنة   ،مثامنائة الفو اًونيإم قتلوا مل :حىت قيل ،واألطفال والشيوخ قتلوا النساء

غري ، من التخريب ا شيئاً وا فأحلق ،وزحفهم إىل الشام يف السنة اليت تليها ،)هـ ٦٥٦(
  .  )١(مثلما أصاب بغدادأنه مل يصبها 

  :احلالة السياسية
 احلـروبِ  عصف ـا أمـواج  بل كانت ت ،أما احلالة السياسية فلم تكن مستقرة  
٢(اخلارجية(واخلالفات ، الداخليه)يف حيـاة   سـلباً  تؤثر هذه األحداث أنفيه الشك و ؛)٣
أن األمن النسيب يف مصر والشام، واملؤازرة من سالطني وسيأيت يف احلالة العلمية  ،اإلنسان

  . وغريه من العلماء األيوبيني واملماليك كان له أثره اإلجايب يف حياة تقي الدين السبكي 

                                                 
 ) . ١٠/٤٠٠( الكامل يف التاريخ ،)٧/٥٠(النجوم الزاهرة  ،)١٣/١٦٩(البداية والنهاية : انظر) ١(
 . ، وما سبق يف عصر السبكي )١٥/ص(يف كما سبقت اإلشارة إىل ذلك  واحلروب الصليبية ،حروب التتار) ٢(
مقدمة حتقيق : انظر.  الذين كانوا مسترقني عندهم مما أدى إىل زوال دولتهم على أيدي املماليك ،بني األيوبيني) ٣(

 ) . ١٤٧ـ٢/١٤٠(خطط املقريزي  ،)١٠/٦٣(اإلاج 
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  :احلالة العلمية
 ،وحمط رحـال الفضـالء   ،اناً للنشاط العلميفكانت مصر ميد أما احلالة العلمية  

حـرص  و ،وذلك بسبب تشجيع بعض سالطني املماليك للعلم والعلماء ،وسكن العلماء
مـاء  ومناقشة خمتلف املسائل العلمية مع كبـار العل  ،)١(على عقد االس العلمية همضبع

قد اشـتهر عصـر   لو ،)٢(واشتغل بعضهم بالتاريخ والفقه واحلديث والتدريس ،والفقهاء
فأمر السـلطان   ،وحماربة املذهب الشيعي ،ورعاية املذهب السين،املماليك بإنشاء املدارس

كما أمر بأال يوىل قـاضٍ   ،باتباع املذاهب السنية األربعة وحترمي ماعداها )٣(الظاهر بيربس
ادة أحد وال يرشح إلحدى وظائف اخلطابة أو اإلمامة أو التدريس مامل يكن وال تقبل شه

، وهذا كله أسهم إسهاماً كبرياً يف ازدهار احلالة العلميـة يف  )٤(مقلداً ألحد هذه املذاهب
فلجأ كثري  ،ون إىل املكان اآلمنبيعي أن الناس إذا حزم أمر يلجؤومن الط ،مصر والشام
ما أصـاب  والقتل والتشريد مل يصبها من التخريب والتدمري ؛ ألنه مصر إىل من العلماء 

  .  )٥(املماليك واأليوبينية من سالطني زفضالً عن الدعم والتشجيع واملؤا ،بغداد
  

  
  

                                                 
 ) . ١/٨٤(مقدمة اإلاج : انظر. قانصوه بن عبداهللا الظاهري األشرف  ،كالغوري) ١(
 ) . ٨٤ـ  ١/٨٣(مقدمة اإلاج : انظر) ٢(
  ) . هـ٦٧٦(تويف سنة  ،صاحب مصر والشام ،مث الصاحلي ،بيربس بن عبداهللا التركي البندقداري ،أبو الفتوح )٣(

 ) ]٥/٤٥١(تاريخ ابن خلدون  ،)٥/٣٥٠(شذرات الذهب و ،)١٣/٢٢٧(البداية والنهاية [ 
 ) . ٣١٩/ص(واأليوبيون واملماليك  ،)١/٩٢(مقدمة اإلاج : انظر) ٤(
 ) . ٣١٥/ص(واأليوبيون واملماليك  ،)٢٩٢/ص(شام يف عصر األيوبيني واملماليك مصر وال: انظر) ٥(
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  املطلب األول
  اسمه ونسبه ومولده 

  : يشتمل هذا املطلب على فرعني 
  : امسه ونسبه : الفرع األول  

يوسف بن  علي بن عبدالكايف بن علي بن تمام بن (( : كيقال ابنه تاج الدين السب
سام بن حامد بن حيىي بن عمر بن عثمان بن علي بن ممليم موسى بن تار بن سوار بن سو

))  السبكي
)١(  .  

 علي بن عبدالكايف بن علي بن تمام بن يوسف بـن  ((:  )٢(وقال ابن قاضي شهبة
)) )٣(اخلزرجي ،موسى بن تمام  األنصاري

 )٤(  .   
)٥(ويلقب بتقي الدين ،يكىن بأيب احلسن: لقبهو كنيته

 .  

                                                 
 .) ١٠/١٣٩(ى طببقات االشافعية الكرب: انظر) ١(
بن أمحد بن حممد بن عمر بن حممد بن عبد الوهاب بن حممد بن ذؤيب بن مشرف أبو بكر   :ابن قاضي شهبة )٢(

كفاية احملتاج : من مصنفاته ،األسدي الشهيب الدمشقي الشافعي التقي بن الشهاب بن الشمس بن النجم بن الشرف
  ) . هـ٨٥١(تويف سنة ،وطبقات الشافعية ،شرح التنبيه كايف النبيه ،مل يكملهولكنه  ،إىل توجيه املنهاج

                   ]       )١/١٩(ومقدمة حتقيق طبقاته  ،)١/١٦٤(البدر الطالع  و ،)٧/٢٦٩(شذرات الذهب  ،)١١/٢١(الضوء الالمع [
اخلزرجي مع أنه من املتوقـع   هنا إشكالية وهي أن تاج الدين السبكي مل يذكر يف نسب والده  األنصاري وال) ٣(

لوكان تاج الدين السبكي يعلم أن نسبه ثابت إىل األنصار ملا ختلـى  : وقد يقول قائل  ،أن حيرص على هذه النسبة
بل قال يف ترمجة جـده عبـد    ،واجلواب أن تاج الدين السبكي مل يغفل عن هذه النسبة ،عنه وفيه فخر له وألبيه ؟
 ،سبتنا معاشر السبكية إىل األنصار رضي اهللا عنـهم قلت من خط اجلد ـ رمحه اهللا ـ ن  ن: الكايف بن متَّام السبكي
ـ رمحـه اهللا   ـ يكتب خبطه للشيخ اإلمام الوالد  ـ   رمحه اهللا ـ  بة شرف الدين الدمياطيوقد رأيت احلافظ النسا

وإن كـان شـيخه    ،قطخبطه لنفسه األنصاري ـ رمحه اهللا  ـ ومل يكتب الشيخ اإلمام  . .. األنصاري اخلزرجي 
فال يرى أن يطـرق حنـوه    ،وإمنا كان يترك الشيخ اإلمام كتابة ذلك لوفور عقله ومزيد ورعه ،الدمياطي يكتبها له
. خشية أن يكون قد دعا نفسه إىل قوم وليس منـهم   ،وال أن يكتبها مع احتمال عدم الصحة ،طعن من املنكرين

ـ وكـان    ،وهو ال ينكر ذلك عليهم ،هم من ذكر نسبته إىل األنصارالشعراء ميدحونه وال خيلون قصائد  وقد كان
 ) . ١٠/٩١(طبقات الشافعية الكربى: انظر.  أورع وأتقى هللا من أن يسكت على ما يعرفه باطالًـ رمحه اهللا 

 ) . ٢/١٩٠(طبقات ابن قاضي شهبة  : انظر) ٤(
وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٢/٣٥٠(وطبقات اإلسنوي  ،)١٠/١٤٠(طبقات الشافعية الكربى:انظر) ٥(
)٢/١٩٠ ( . 
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 )١( املنوفيهإحدى قرى مصر من أعمال  ) كبس(مكان والدته ينسب إىل : نسبته
 ،)٣(املصـري : فيقـال  الوفاةاملوطن و باعتبارسب أيضاً إىل مصر وين ،)٢(السبكي: فيقال

وينسب إىل الشافعي نسبة مذهب  ،)٤(الدمشقي: فيقالوينسب إىل دمشق باعتبار اإلقامة 
  .  )٥(الشافعي: فيقال

سب يف تعريفه لتقـي  هذه الناحلفاظ  تذكرةيف ذيل  )٦(احلسيينأبو احملاسن ومجع 
علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بـن   ، أبو احلسن ((: قالالدين السبكي ف

)) ي املصري مث الدمشقي الشافعيمتام اخلزرجي األنصاري السبكبن موسى 
)٧(  .  

  : مولده : الفرع الثاين
كمـا  يف قرية سبك  وستمائة نيولد تقي الدين السبكي يف صفر سنة ثالث ومثان

  . )٨(يف نسبتهتقدم 

                                                 
وقد نبه مغاوري السيد . أن سبك من أعمال الشرقية ): ٢/١٩٠(جاء يف طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ١(

قد جاء يف طبقات : على هذا فقال) ١١٧/ ص(  الدين السبكي وأثره يف الفقه والقضاءتقي : يف رسالته العلمية
 ،وأخذ عنه ذلك بعض املستشرقني ،بة أن تقي الدين السبكي ولد بسبك من أعمال الشرقيةالشافعية البن قاضي شه

فاألرجح إن ... وهذا غري معقول  ،ومل جند مصدراً من املصادر يدل على أن سبك كانت يوماً من أعمال الشرقية
 . أن الشرقية يف كتاب ابن قاضي شهبة تصحيف من الناسخ  ،مل يكن احملقق

  البداية والنهاية  ،)٢/١٩٠(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٢/٣٥٠(طبقات اإلسنوي : انظر) ٢(
 ) .١٠٩/ ص( قضاءتقي الدين السبكي وأثره يف الفقه وال ،)١٤/٢٠١(
 ) . ١٤/٢٠١(البداية والنهاية  ،)٣٩(ذيل تذكرة احلفاظ : انظر) ٣(
 ) . ٣٩(ذيل تذكرة احلفاظ : انظر) ٤(
 ) . ١٤/٢٠١(البداية والنهاية  ،)٣٩(ذيل تذكرة احلفاظ  ،)١٠/١٤١(كربىطبقات الشافعية ال: انظر) ٥(
اختصار األطـراف   :مصنفاتهمن  حممد بن علي بن احلسن احلسيين الدمشقي الشافعي،: أبو احملاسن احلسيين) ٦(

  ) . هـ٧٦٥(تويف سنة  ،وكتاب رياض الزاهدين يف مناقب اخللفاء الراشدين ،للمزي
 ) ] ٢/٢٠٩(البدر الطالع و ،)٥/٣١٣(لكامنة الدرر ا و ،)٢/٢٨٠(هبة طبقات ابن قاضي ش[ 
  ) .٣٩(ذيل تذكرة احلفاظ : انظر) ٧(
 ). ٦/١٨٠(شذرات الذهب ،)٢/١٩٠(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)١٠/١٤٤(طبقات الشافعية الكربى:انظر) ٨(

 ). ٦/١٨٠(الذهب
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  :املطلب الثاني

  .أتهــشن
وكان من االشتغال علـى   ،تفقه يف صغره على والده ((: قال تاج الدين السبكي   

، وحكى يل أنه مل يأكل حلم الغـنم  ،حبيث يستغرق غالب ليله ومجيع اره ،جانب عظيم
وإمنا  ،)١(وأنه كان إذا شم رائحته حصل له شرى ،حلدة ذهنه ،إال بعد العشرين من عمره

فيجد  ،فيشتغل على املشايخ إىل أن يعود قريب الظهر ،كان خيرج من البيت صالة الصبح
 حلواً فيأكل شيئاً ،أكله ويعود إىل االشتغال إىل املغربفي ،أهل البيت قد عملوا له فروجاً

هذا  :حىت ذكر يل أن والده قال ألمه ،وهكذا ال يعرف غري ذلك ،مث يشتغل بالليل لطيفاً
ـ  ،يريد أن يأكله فلعله يرى شيئاً ،وال شيئاً الشاب ما يطلب قط درمهاً  هفضعي يف منديل

  . فوضعت نصف درهم ،أو درمهني درمهاً
إىل أن رمى  ،فاستمر حنو مجعتني وهو يعود واملنديل معه والنصف فيه :اجلدة قالت  

وكان اهللا تعاىل قد أقام والده ووالدته للقيام . خذوه عين ؟ أيش أعمل ذا  :به إيل وقال
)) سهمن حال نف فال يدري شيئاً ،بأمره

)٢(  .  
آخرهم ابن  اعةمث على مج ،تفقه يف صغره على والده ((: وقال ابن قاضي شهبة 

))الرفعة 
)٣(  .  

  
  

                                                 
حكَّاكة مكْرِبة حتدث دفعةً واحـدة   أو لبثور صغار حمرٍ ،اسم لشيٍء خيرج على اجلسد كالدراهم: الشرى ) ١(

ولعلنا نعرب عنها يف عرفنا اآلن باحلساسية اليت تثور مـن اشـتمام بعـض    ) . ٣٨/٣٦٤(تاج العروس : انظر ،غالباً
 . الروائح 

 ) . ١٠/١٤٤(طبقات الشافعية الكربى:انظر) ٢(
 ) . ٢/١٩٠(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر) ٣(
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  : املطلب الثالث
  .شيوخه وتالميذه 

  :ويشتمل هذا املطلب على فرعني
  :شيوخه: الفرع األول  
مث إنه دخل القـاهرة مـع    ،تفقه تقي الدين السبكي كما مر يف صغره على والده  

إن  :وغريه وقيـل  )١(على ابن بنت األعزـ التنبيه وغريه  ـ ا  هظَحف والده وعرض حمافيظَ
وإن  "التنبيـه "عرض عليه   )٢(والده دخل به إىل شيخ اإلسالم تقي الدين ابن دقيق العيد

فرد به  ،به إىل القاهرة دع إىل أن يصري فاضالً ،به إىل الرب در :الشيخ تقي الدين قال لوالده
ملـا  و ،)٣(السته يف العلـم ففاتتين جم: قال ،إال بعد وفاة الشيخ تقي الدين دعيفلم  ،إىل الرب

 ،)٤(تفقه على شافعي الزمان الفقيه جنم الدين ابن الرفعة ،دخل القاهرة بعد أن صار فاضالً
واملنطق واخلالف ، )٥(وقرأ األصلني وسائر املعقوالت على اإلمام النظار عالء الدين الباجي

                                                 
تاج الدين العالمـي املصـري   بن  بن بدرف هاب بن خلعبد الرمحن بن عبد الو ،القاسم أبو: ابن بنت األعز) ١(

 بصـرياً  منـاظراً  إمامـاً  وكان فقيهـاً  ،تفقه على ابن عبد السالم وعلى والده ،الشافعي املعروف بابن بنت األعز
  ) . هـ٦٩٥(سنة  تويف ،باألحكام

 ) ] ١/٦٢٤(فوات الوفيات و ،)٢/٣٤(هبة بن قاضي شاطبقات  ،)٨/١٧٢(طبقات الشافعية الكربى [
املعروف  ،حممد بن علي بن وهب بن مطيع بن أيب الطاعة القشريي ،أبو الفتح:  تقي الدين بن دقيق العيد) ٢(

  ) .  هـ٧٠٢(تويف سنة  ،وغريها ،وشرح عمدة األحكام ،اإلملام يف احلديث: من مصنفاته  ،بابن دقيق العيد
والبداية  ،)٢٥٠/ص(معجم احملدثني و ،)٢/٨٤(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٩/٢٠٧(طبقات الشافعية الكربى[ 

 ) ]١٤/٢٢(والنهاية 
 ) . ١٠/١٤٥(طبقات الشافعية الكربى: انظر) ٣(
: من مصنفاته ،املعروف بابن الرفعة ،أمحد بن حممد بن على بن مرتفع األنصاري ،أبو العباس: ابن الرفعة)  ٤(

ومل  ،وقد أوصى إىل الشيخ نور الدين البكري بتكملته ،ومل يكمله ،املطلب شرح الوسيطو ،الكفاية شرح التنبيه
  ) . هـ٧١٠(تويف سنة  ،وأكمله القمويل ،يكمله

 ] . )٢/٦٦(طبقات بن قاضي شهبة  ،) ١/٢٩٦( اإلسنويطبقات و ،)٩/٢٤(طبقات الشافعية الكربى[
تفقه علـى ابـن    ،املصري عالء الدين الباجي ،عبد الرمحنعلي بن حممد بن  ،أبو احلسن: عالء الدين الباجي) ٥(

تـويف   ،وكشف احلقائق يف املنطق وغريها ،واحملصول يف األصول ،خمتصر احملرر يف الفقه: من مصنفاته  ،عبدالسالم
  ) . هـ٦١٤(سنة 

 ) ] ٦/٣٤(وشذرات الذهب  ،)٢/٧٨(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)٣٣٩(طبقات الشافعية الكربى[ 
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والقراءات علـى   )٢(يوالتفسري على الشيخ علم الدين العراق )١(على سيف الدين البغدادي
)٤(احلافظ شرف الدين الدمياطي لىاحلديث عو )٣(الشيخ تقي الدين ابن الصائغ

والزمـه   
وأخذ النحو عن  ،)٥(احلافظ سعد الدين احلارثي ،وهو كبري إمام الفن ،مث الزم بعده ،كثرياً

وغـري   )٧(وصحب يف التصوف الشيخ تاج الدين ابن عطـاء اهللا  )٦(حيان أيبعن الشيخ 
وتفقه  ،فاشتغل وأفىت وصنف ،الكثريالعدد مجع معجمه وولقد رحل الكثري،  ،ء كثريهؤال

                                                 
: من مصنفاته ،برع ىف املنطق وخترج وفاق األقران ،عيسى بن داود البغدادى احلنفى :اديف الدين البغدسي) ١(

  ) .هـ٧٠٥(سنة تويف ،اإلرشاد وشرح ،للخوجنىشرح املوجز 
 ) ]٤/٢٣٩(الدرر الكامنة [ 
ـ  ،املصري الضريرعبد الكرمي بن علي بن عمر األنصاري : علم الدين العراقي ) ٢( نسـبة إىل   ،عراقيالاملعروف ب

  ) . هـ٧٠٤(تويف سنة  ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني الزخمشري وابن املنري :من مصنفاته ،جده ألمه
 )]٢٦١/ص(طبقات املفسرين للداودي  ،)٢/٧٢(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)١٠/٩٥(طبقات الشافعية الكربى[
كـان   ،بن علي بن سامل بن مكي املصريبد اخلالق محد بن عأحممد بن  ،أبو عبداهللا  :تقي الدين ابن الصائغ) ٣(

  ) . هـ٧٢٥تويف سنة  ،وكان فقيها رحل إليه الطلبة من أقطار األرض ،شيخ القراء يف عصره
 )] ٥/٤٨(الدرر الكامنة  ،)٦/٦٩(شذرات الذهب  ،)٢/١٣٤(طبقات ابن قاضي شهبة [ 
تفقه بدمياط  ،يب احلسن التوين الدمياطي الشافعيعبد املؤمن بن خلف بن أ ،أبو حممد :شرف الدين الدمياطي) ٤(

 ،وكتاب السـرية  ،وكتاب اخليل ،ن املتباينة اإلسناد من حديث أهل بغدادواألربع: من مصنفاته ،مث طلب احلديث
  ) . هـ٧٠٥(سنة تويف   ،وكتاب الصالة الوسطى

  ] )٩٥/ص(ثني معجم احملدو ،)٤/١٤٧٨(تذكرة احلفاظ و ،)١٠/١٠٢(طبقات الشافعية الكربى[ 
شـرح  : من مصنفاته  ،مسعود بن أمحد بن مسعود احلارثي مث املصري احلنبليأبو حممد، : سعد الدين احلارثي) ٥(

تـويف   ،وقطعة من املقنع للحنابلة أتى فيـه مبباحـث ونقـول وفوائـد     ،قطعة من سنن أيب داود كبرية أجاد فيها
   ) .هـ٧١١(سنة

لشوكاين البدر الطالع  و ،)١٨٨/ص(معجم الذهيب  ،)٢٨١/ص(دثني معجم احملو ،)٦/١٠٨(الدرر الكامنة [
)٢/٣٠٢[( 
  مة احلافظ املفسر النحوي اللغويالشيخ اإلمام العال ،بن حيانحممد بن يوسف بن علي بن يوسف :  حيان أبو) ٦(

يل وشـرح التسـه   ،وغريب القرآن ،البحر احمليط يف التفسري: من مصنفاته ،صاحب التصانيف املشهورة  اللغوي
  ) . هـ٧٤٥(تويف سنة  ،وغريها

 ) ]٦/٥٨(الدرر الكامنة  ،)٢/٢٢٠(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٩/٢٧٦(طبقات الشافعية الكربى[ 
: من مصنفاته  ،أمحد بن حممد بن عبد الكرمي بن عطاء اهللا اإلسكندراين ،أبو الفضل :تاج الدين بن عطا اهللا ) ٧(

  ) .  هـ٧٠٩(سنة  تويف ،ملنن يف مناقب املرسي وأيب احلسنولطائف ا ،احلكم العطائية يف التصوف
 ) ]١/٢٤٠( لصالح بن حممد الغالين ،قطف الثمر يف رفع أسانيد املصنفات و ،)١/٣٢٤(الدرر الكامنة [
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من  اًكبري اًوذكر عددوقد أطال ولده تاج الدين السبكي يف ترمجته  ،)١(به مجاعة من األئمة
وإين لناطق ـذا   ،وصفتهوق مافإنه لباهللا أقسم  ((: قالو ،مناقبهذكر شائخه وأطنب يف م

))ن الغيب سيظن يفَّ أمراً ماتصورته إو ،ين ما أنصفتهوغالب ظين أ
وقد ذكر هذا لينفي  ،)٢(

 ،ومـن أراد االسـتزاد   ،أكتفي ذه العجالةسو ،مة املبالغة يف وصف والدهنفسه عنه 
فقد بلغـت   ،ترمجة ابنه تاج الدين السبكيومن أمشلها  ،لريجع إىل مصادر هذه الترمجهف

  .  )٣(مائيت صفحة
  :تالميذه : ثاينالفرع ال

لتـراجم الـيت   بل كل ا ،أما تالميذه فلم أقف على من زعم أنه استقصى عددهم
لمذ عليه وخترج به اجلمع الغفري من إنه تت :يقولون وإمنا ،عددهم وقفت عليها مل تستقص

  . ولعل السبب يف ذلك كثرم  ،هذويذكرون مناذج من تالمي ،العلماء
)٤(أبو احلجاج املزي :منه احلفاظ مسع ((:قال تاج الدين السبكي 

 وأبو عبـد اهللا   
)) وغريهم )٦(وأبو حممد الربزايل )٥(الذهيب

)٧( .  

                                                 
 ) . ٢/١٩١(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)١٠/١٤٧(طبقات الشافعية الكربى: انظر) ١(
 .  )١٠/١٤٣(طبقات الشافعية الكربى:انظر) ٢(
 )٣٣٨ـ١٠/١٣٨(الكربى الشافعية طبقات : انظر  )٣(
من  ،املزيالقضاعي الدمشقي  مجال الدين  ،عبد الرمحن بن يوسف بن علي يوسف بن: املزيأبو احلجاج ) ٤(

  ) . هـ٧٤٢(تويف سنة  ،ذيب الكمال: مصنفاته
 ) ]٤/١٤٩٨(رة احلفاظ تذكو  ،)٢/٢٢٧(وطبقات ابن قاضي شهبة   ،)١٠/٣٩٥(طبقات الشافعية الكربى[
العالمـة مـؤرخ   اإلمام احلافظ  ،حممد بن أمحد بن عثمان التركماين الذهيب ،أبو عبداهللا:  مشس الدين الذهيب) ٥(

ـ قال يف  ،وسري أعالم النبالء  وغريها ،تاريخ اإلسالم: من مصنفاته ،حمدث العصراإلسالم و  ،)١١٧/ص(ه معجم
 ،فهو شيخه من حيث اإلفادة وتلميذه من حيث االسـتفادة  ،منه ومسع مين مسعت: عند ترمجته لتقي الدين السبكي

  ) . هـ ٧٤٨(تويف سنة 
 و ،)٢/٢٠٨(وطبقات ابن قاضـي شـهبة    ،)٢/٢٧٣(وطبقات اإلسنوي  ،)٩/١٠٠(طبقات الشافعية الكربى[

 )]٦/١٥٣(شذرات الذهب 
: من مصنفاته ،الدمشقيعلم الدين اإلشبيلي  ،القاسم بن حممد بن يوسف بن حممد الربزايل:  أبو حممد الربزايل) ٦(

  ) هـ٧٣٩(تويف سنة   ،والتاريخ ،املعجم: مصنفاته
 ) ]٢/٢١٩( فوات الوفيات و ،)٢/١٣١(و طبقات ابن قاضي شهبة  ،)١٠/٣٨١(طبقات الشافعية الكربى [
 ) . ١٠/١٤٧(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٧(
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 وابن )١(وأيب البقاء اإلسنويوتفقه به مجاعة من األئمة ك ((: قال ابن قاضي شهبة
)) وغريهم من األئمـة األعـالم   )٤(وأوالده )٣(وقريبه تقي الدين أيب الفتح )٢(النقيب

)٥(، 
  . صاحب القاموس احمليط  )٧(وجمد الدين الفريوز آبادي )٦(الح الدين الصفديصك

                                                 
بن اعلي بن متام بن يوسف بن موسى بن متام األنصاري اخلزرجي  حممد بن عبد الرب بن حيىي بن: البقاء أبو) ١(

وقطعة من شرح ،كتب قطعة من اختصار املطلب: من مصنفاته ،اإلمام صدر الدين السبكي املصري الدمشقي
  ) .هـ٧٧٧(سنة تويف  ،مل يبيض وكتب على املختصر شرحاً ،احلاوي

الوايف بالوفيات  ،)١/١٥٢(بغية الوعاة و ،)٥/٢٣٧(الدرر الكامنة  ،)٢/٢٧٨(طبقات ابن قاضي شهبة [
)٣/١٧٣[ ( 
تويف سنة  ،شهاب الدين البعلبكي مث الدمشقي ،أمحد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم ،أبو العباس :ابن النقيب) ٢(
  ) . هـ٧٦٤(
 ) ]٦/٢٠٠(شذرات الذهب  ،)٢/٢٢٩(طبقات الشافعية [
تفقه علـى جـده    ،ام األنصاري السبكيمتَّف بن حيىي بن علي بن حممد بن عبد اللطي: الفتح وتقي الدين أب) ٣(

تـويف   ،علق تارخياً للمتجـددات يف زمانـه  : من مصنفاته  ،وعلى الشيخ تقي الدين السبكي ،الشيخ صدر الدين
  ) . هـ٧٤٤(سنة

 شذرات الذهب ،)٥١/ص(ذيل تذكرة احلفاظ و ،)٢١٢(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)١/٣٤٩(طبقات اإلسنوي [
)٦/١٤١[ ( 
  : أوالده ) ٤(

  ) .١١/ص(وقد سبقت ترمجته يف مطلب اسم والده  ،عبدالوهاب صاحب الطبقات الكربى ،تاج الدين: أحدهم
احلسني بن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن متام األنصاري اخلزرجي  ،أبو الطيب: الثاين

  ) . هـ٧٥٥(تويف سنة  ،ابن الشيخ تقي الدين السبكيمجال الدين السبكي املصري مث الدمشقي 
  ) ]٢/١٧٦(الدرر الكامنة  ،)٢/١٧٤(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٩/٤١١((طبقات الشافعية الكربى[

أمحد بن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن متام  اء الدين بن تقـي   ،أبو حامد: الثالث
وكتب قطعة على خمتصـر ابـن    ،قطعة من شرح احلاويو ،التلخيص شرح : من مصنفاته ،الدين السبكي املصري

  ) . هـ٧٧٣(تويف سنة  ،احلاجب
 ) ]١/٢٤٧(الدرر الكامنة و ،)٢/٢٣٠( وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٩/١٢٤(طبقات الشافعية الكربى[
 ) . ٢/١٩١(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر) ٥(
أخذ عن القاضي بدر  ،صاحب الوايف بالوفيات ،بن أيبك بن عبد اهللا الصفديخليل : صالح الدين الصفدي) ٦(

  ) . هـ٧٦٤(تويف سنة  ،والقاضي تقي الدين السبكي ،ابن سيد الناس ،وأيب الفتح ،الدين ابن مجاعة
 ) ].١١/١٩(النجوم الزاهرة  و ،)٢/٢٤١(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)١٠/٥(طبقات الشافعية الكربى [
: من مصـنفاته  ،حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن حممد الشريازي ،أبو طاهر: لدين الفريوزآباديجمد ا) ٧(

  ) .   =   هـ٨١٧(تويف سنة  ،وشوارق األسرار يف شرح مشارق األنوار ،القاموس احمليط يف اللغة
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  املطلب الرابع
  :آثاره العلمية 

تتجلى آثار تقي الدين السبكي ـ رمحه اهللا ـ يف مصنفاته الكـثرية يف الفنـون       
برع ـ رمحه اهللا ـ يف كثريٍ من الفنون كالعقائد، والتفسـري واحلـديث      حيث ،املتعددة
  .  وعلوم اللغة وغريها  ،والفقه وأصوله ،لهوأصو

 ن مصـنفاً يمائة وتسعة وعشرفبلغت ه مصنفات دد ولده تاج الدين السبكيعوقد 
 ،ملسـألة  قيـق منها ماهو حتو ،كتابلفمنها ماهو شرح  ،وخمتصرٍ مطولٍ مابني ،)١(تقريباً

٢(سؤاللإجابة ومنها ماهو  ،لقاعدة ومنها ماهو حترير(
 .  

كان ال يقع له مسألة مستغربة أو مشكلة إال ويعمـل فيهـا   ((: )٣(حجرقال ابن 
))طال أو قصر  ،جيمع فيه شتاا ،تصنيفاً

)٤( .    
واملختصـر   ،وخمتصراً مطوالً وصنف حنو مائة ومخسني كتاباً (( :)٥(وقال السيوطي

اسـتنباط  لقاعدة و )٦(من حتقيق وحترير ،منها ال بد وأن يشتمل على ما ال يوجد يف غريه
)) وتدقيق

)٧(  . 
                                                                                                                                            

 ) ]١/٣١٢(لداودي طبقات املفسرين ل و ،)٢/٢٨٠(البدر الطالع  و ،)٣٩١/ ٢(طبقات ابن قاضي شهبة = [ 
الوشي اإلبريـزي يف حـل    ،الرقم اإلبريزي يف شرح خمتصر التربيزي: مثل ،هناك تشابه يف أمساء بعض الكتب) ١(

ورمبـا كانـت    ،فرمبا كانت أمساء متشـاة . وغريها  ،النور يف الدورو ،قطف النور يف مسائل الدورو ،التربيزي
 .  مسميات ملسمى واحد 

 )٣١٥ـ١٠/٣٠٧(الكربى لشافعية اطبقات : انظر  )٢(
 فتح الباري شرح صحيح: من مصنفاته  ،العسقالينبن حجر أمحد بن علي بن حممد  ،أبو الفضل: ابن حجر) ٣(

  ) . هـ٨٥٢(تويف سنة  ،والدرر الكامنة ،وخنبة الفكر ،البخاري
 ] )١/٣٥٢(ذيل التقييد و ،)١/٣٣٠(طبقات املفسرين للداودي  ،)٢/٣١(الضوء الالمع [ 
 ) . ٤/٧٦(الدرر الكامنة : انظر) ٤(
الدر : من مصنفاته ،املصري الشافعي ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن عثمان بن حممد ،جالل الدين: السيوطي) ٥(

  ) . هـ٩١١(تويف سنة ،بغية الوعاة ،الديباج على صحيح مسلم ،املنثور يف التفسري باملأثور
 ) ]٢/٥(أجبد العلوم  و ،)٧/٦٦(شذرات الذهب[ 
 . واستنباط دقيق  ،وحتريرٍ  لقاعدة ،من حتقيقٍ ملسألة: أن تكونلعل العبارة ) ٦(
 ) . ٢/١٧٧(بغية الوعاة : انظر )٧(
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وبعضـها اليـزال    ،فتاويه نموبعضها ض ،وقد طبع بعض هذه املصنفات منفرداً
بإيراد بعض النمـاذج  منها كتفي  وسأ ،ولعل بعضها يكون يف عداد املفقودات ،خمطوطاً
  . ومشرياً إىل صفحاا من الطبقات وغريها من كتب التراجم  ،سب الفنونحبمرتبة 

  : العقائد  كتب: أوالً
 .  )١(االعتبار ببقاء اجلنة والنار .١
 . )٢( السيف املسلول على من سب الرسول   .٢
 .  )٣(عليه الصالة والسالم ،شفاء السقام يف زيارة خري األنام .٣
   .  )٤(مسألة ما أعظم اهللا .٤

   :كتب التفسري: ثانياً
 . )٥(]١٨: رغاف[ Zz  ]  \  [  ^  _   `  }      :اإلقناع يف تفسري قوله تعاىل .١

]٨١: آل عمران[  z }     |  {}  التعظيم واملنة يف .٢
)٦(

  . 

  . )٧(]٥١: املؤمنون[ v  u  t     s  r  qz  }  تفسري .٣
 . )٨(همل يكمل ،الدر النظيم يف تفسري القرآن العظيم .٤
  . )٩( ]٢٣٦: البقرة[ y  x  w    v  u      t  s  r  qz  } :الكالم على قوله تعاىل .٥

.  
  
  

                                                 
 ) . ٢١/١٦٧(والوايف بالوفيات  ،)١٠/٣٠٧(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ١(
 ) .٢/١٩٤(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)١٠/٣٠٨(طبقات الشافعية الكربى : انظر)٢(
 .مطبوع بعدة طبعات  ،)٢/١٩٤(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)١٠/٣٠٨(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٣(
 ) . ٢/٣٢٠(وهو مطبوع ضمن الفتاوى  ،)١٠/٣١١(الكربىطبقات الشافعية : انظر) ٤(
 ) . ١/١٣١(الفتاوى  مطبوع ضمن) ٥(
 ) . ١٠/٣١١(طبقات الشافعية الكربى ) ٦(
طبقات الشافعية الكـربى  : انظر. أبسط منهما  ،وغري بيان احملتمل ،وهو غري التهدي: ين السبكي قال تاج الد) ٧(
)١٠/٣١٣ . ( 
 ) . ١٠/٣٠٧(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٨(
 ) . ١/٣٤(الفتاوى هو مطبوع ضمن و ،)١٠/٣١٥(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٩(
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   : كتب احلديث : اًثالث
١. م من حديثكَإبراز احل )) رف١( ))م لَالقَ ع( .   
   .  )٢()) الثثَ نم إالّ هلُمع عطَقَان مآد ناب اتا مإذَ (( الكالم على حديث .٢

  : كتب الفقه : رابعاً
  . )٣(االبتهاج يف شرح املنهاج للنووي .١
  . )٤(شرح مبسوط على املنهاج وهو؛ يف حترير املذهب  ،بهذْالتحبري املُ .٢
  . )٥(تكملة اموع يف شرح املهذب .٣
 . )٦(الرقم اإلبريزي يف شرح خمتصر التربيزي .٤
  .  )٧(الفتاوى  .٥

  : كتب أصول الفقه : خامساً
 .  )٨(هاج يف شرح املنهاج يف أصول الفقهباإل .١

                                                 
 ) .١٠/٣٠٩(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ١(
 ) . ١٠/٣٠٩(املصدر السابق : انظر)٢(
  ) . ١٠/٣٠٧(طبقات الشافعية الكربى : انظر. وصل فيه إىل أوائل الطالق : قال تاج الدين السبكي) ٣(

 .  مث أكمله ابنه اء الدين
دين أبا ذكر يل أن الشيخ عالء ال ،كان ابتدأ فيه من كتاب الصالة فعمل قطعة نفيسة: قال تاج الدين السبكي) ٤(

طبقات :  انظر. فأعرض عنه  ،هذا ينبغي أن يكون على الوسيط ال املنهاج :احلسن الباجي وقف عليها فقال له
 . ) ٢١/١٦٨(والوايف بالوفيات  ،)١٠/٣١٥(الكربى الشافعية 

 ةمخس ووصل إىل أثناء التفليس يف ،من باب الرباـ رمحه اهللا ـ بىن على النووي : قال تاج الدين السبكي ) ٥(
 ) . ١٠/٣١٥(الكربى الشافعية طبقات :  انظر.  جملدات
 . وله عدة طبعات  ،حممد جنيب املطيعي: بتحقيق  ،وهومطبوع مع اموع يف ثالثة جملدات      

 ) .١٠/٣٠٨( الكربى طبقات الشافعية: انظر) ٦(
وضم إليه  ،يف جملدين ،بريوت/ نانلب -دار املعرفة  وقد طبعته) . ١٠/٣١٠(طبقات الشافعية الكربى : انظر )٧(

 . بعض مؤلفات السبكي األخرى 
 ،عمل منه قطعة يسرية: املنهاج يف أصول الفقه للقاضي البيضاوي ـ رمحه اهللا ـ قال تاج الدين السبكي) ٨(

له طبعة ) . ١٠/٣١٥(الكربى الشافعية طبقات .  مث أعرض عنه فأكملته أنا ،فانتهى إىل مسألة مقدمة الواجب
وطبعته دار البحوث والدراسات اإلسالمية وإحياء التراث بدولة  ،هـ١٤٠٤جتارية  يف دار الكتب العلمية عام 
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 .  )١(ية أو اخلارجيةنلفاظ هل وضعت بإزاء املعاين الذهاأل .٢
  . )٢(للَم العهل يف فَلَالع دروِ .٣

   :كتب اللغة: سادسا
  . )٣(أحكام كل وما عليه تدل .١
  . )٤(االتساق يف بقاء وجه االشتقاق .٢
 .  )٥(يف علم البيان ،االقتناص يف الفرق بني احلصر والقصر واالختصاص .٣
 .  )٦(وهي أرجوزة ،شتقاقاالأمثلة ملعة اإلشراق يف  .٤
  . )٧(مسألة هل يقال العشر األواخر .٥

   : كتب األخالق والسلوك : سابعاً
 .  )٨(كتاب بر الوالدين .١
  .  )٩(نصيحة القضاة .٢

  : كتب التراجم : ثامناً
  .  )١٠(خمتصر طبقات الفقهاء .١

    :كتب الرسائل املتنوعة : تاسعاً
)١١(إحياء النفوس يف صنعة إلقاء الدروس .١

 .  
                                                                                                                                            

وأصله  ،هـ١٤٢٤الطبعة األوىل عام  ،نور الدين عبداجلبار صغريي. ود ،أمحد مجال زمزمي. د: بتحقيق ،اإلمارات
    . رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى 

 ) .١٠/٣١٥(طبقات الشافعية الكربى : انظر )١(
 ) .١٠/٣٠٨(املصدر السابق  : انظر)٢(
 ) .٢/١٧٧(بغية الوعاة  ،)١٠/٣٠٨(املصدر السابق  : انظر)  ٣(
 ) .١٠/٣١٠(املصدر السابق  : انظر)٤(
 ) .٢/١٧٧(بغية الوعاة  ،)١٠/٣١٣(املصدر السابق  : انظر)٥(
 ) . ١٠/١٨٦: (انظر. وقد نشرت هذه املنظومة ضمن طبقات الشافعية الكربى  ،ملشتقأمثلة ا: وختتصر فيقال) ٦(
 ) . ٢/٦٤١(والفتاوى  ،)١٠/٣١١(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٧(
 ) .١٠/٣١٥(طبقات الشافعية الكربى : انظر ) ٨(
 ) .١٠/٣١٥(املصدر السابق  : انظر )٩(
 ) .١٠/٣١١(املصدر السابق  : انظر)١٠(
 ) . ١٠/٣١٠(املصدر السابق  : نظرا)١١(
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  . )١(رسالة أهل مكة .٢
 .  )٢(النوادر اهلمدانية .٣

واليت تدل على سعة علمة  ،الكثرية املتنوعةكتب تقي الدين السبكي هذه مناذج من 
   .  )٣(وإن كانت شهرته يف الفقه أكثر ،ورسوخ قدمه يف كثريٍ من العلوم

  
   

                                                 
 )  .١/٢٥٥( فتاوىوال ،)١٠/٣١٣(طبقات الشافعية الكربى : انظر )١(
 ) . ٣١٣، ١٠/٢٧٦(طبقات الشافعية : انظر )٢(
طبقات ابن قاضي  ،)٢١/١٦٧(الوايف بالوفيات  ،)١٠/٣٠٧(طبقات الشافعية الكربى : انظر لالستزادة ) ٣(

 . وغريها كثري ) ٢/١٧٧(بغية الوعاة  ،)٢/١٩٤(شهبة 
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  املطلب اخلامس
  .حياته العملية 

 ،واتسمت باجلّد يف طلب العلـم  ،حفلت حياة اإلمام تقي الدين السبكي بالكثري
 ،نعومة أظفاره على والده مث على كبار علماء عصـره  فتفقه منذُ ،انتقاًءأصيالً وحتصيالً وت

ابـن  ، وعلم الدين العراقيو ،سيف الدين البغداديو ،عالء الدين الباجيو ،بن الرفعةكا
وغريهم من مشاهري علماء  سعد الدين احلارثيو ،حلافظ شرف الدين الدمياطيوا ،الصائغ

)١(األمصار يف عصره
 ((: قال تاج الدين السـبكي  ،وتفقه على اجلم الغفريالكثري  فرحل ،

وحصل األجزاء  ،وقرأ الكثري بنفسه ،وكتب خبطه،والعدد الكثري ،الغفري مومجع معجمه اجلَ
 ،وخرج وانتقى على كـثري مـن شـيوخه    ،ومسع الكتب واملسانيد ،األصول والفروعو

))  وحدث بالقاهرة ودمشق
)٢(  .  

وأخباره يف هذا الباب  ،أحداً كان ال حيايب يف احلق  (( :قال تاج الدين السبكيو
)) عجيبة

)٣( .   
فخرجت من عنده وعرفت  ((: صالح الدين الصفدي بعد كالم دار بينهما قال و

)) أنه ال يرجع عن احلق بزخارف من القول
)٤(  .  

))نتهت إليه رئاسة املذهب مبصر ا ((: قال تاج الدين السبكي
عند وكان حمبوباً  ،)٥(

فكانوا يعظمونه وحيترمونـه   ،تعظمه امللكوك واألمراء ،وجيهاً عند الدولة ،العامة واخلاصة
  .  )٦(وتقضى حوائجهم بسبب شفاعته ،ويشفع عندهم للناس

                                                 
طبقات ابن قاضي شهبة  ،)١/٣٥٠(وطبقات اإلسنوي  ،)١٠/١٤٧(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ١(
 . وغريها ) ٢/١٩١(
 ) . ١٠/١٤٧(طبقات الشافعية الكربى )٢(
 ) . ١٠/٢٠٨(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٣(

 ) . ١٠/٢٠٩(املصدر السابق : انظر) ٤(
 ) .  ١٠/١٦٧(قات الشافعية الكربى طب: انظر) ٥(
 . بتصرف ) . ٣/٤٢٦(أعيان العصر : انظر) ٦(
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ـ  وال خيشـى  ،ماكانت تأخذه يف احلق لومة الئم ((: وقال تاج الدين أيضاً  ةَبطش
ورمبا خاطبتـه   ،رفيعٍ بذي قدرٍ ال مكترثو ،إىل شفيعٍ لتفتغري م ،صادعاً باحلق ،ظامل
وال يرد عليهم جواباً ،وهو ال يسمع هلم كالماً امللوك ((

)١(  .  

  :  وأما املناصب التي توالها فمن أهمها
 : منصب القضاء .١

حممـد بـن    ،بتكليف من امللك الناصـر ) هـ٧٣٩(توىل قضاء الشام سنة 
 ،به ست عشرة سنة وشهراً وباشر القضاء على الوجه الذي يليق ،)٢(قالوون

 .  )٣(فاستمر فيه حىت نزل عنه لولده تاج الدين
 : منصب املشيخة والتدريس واخلطابة .٢

عدد مـن  مشيخة توىل تقي الدين السبكي ـ رمحه اهللا ـ   : املشيخة: أوالً
 : نذكر منها مايلي ،الدور العلمية واجلوامع

 .  )٤()هـ٧٢٣(باشرها سنة  ،مشيخة دار احلديث الظاهرية بالقاهرة - أ
مث نزعـت منـه    ،)هـ٧١٦(مشيخة جامع بن طولون بالقاهرة سنة  -  ب

فاستمر فيها إىل سـنة   ،)هـ ٧٢٧( وعادت إليه سنة ) هـ ٧١٩(سنة
 .  )٥()هـ٧٣٩(
 .  )٧()هـ٧٤٢(سنة  )٦(مشيخة دار احلديث األشرفية -  ت

                                                 
 ) .١٠/١٦٨(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ١(
توىف سنة  ،سلطان الديار املصريه ،حممد بن قالوون الصاحلي ،أبو الفتوح :  حممد بن قالوون ،امللك الناصر) ٢(
  ) . هـ٧٤١(

 ) ]٢/٤٣٣(فوات الوفيات و ،)١٠٨/ص(تاريخ الدولة العلية العثمانية و ،)٨/٤١(النجوم الزاهرة [ 
البداية والنهاية  ،)٢/١٩١(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)١٠/١٦٨(٠ طبقات الشافعية الكربى: انظر )٣(
)١٤/٢٠١(. 
 ) . ١٤/٨٥(البداية والنهاية : انظر) ٤(
 ) . ١/٢٧٧( الدرر الكامنة ،)١٠/١٨١(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٥(
 . ) ١٩( سبق التعريف ا يف ) ٦(
  ،)١/٣٥(الدرر الكامنة  ،)١٠/١٦٩(طبقات الشافعية الكربى : انظر )٧(
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لـى  نذكر منها ع ،درس تقي الدين السبكي يف عدد من املدارس: التدريس : ثانياً
  : سبيل املثال

 .  )٢(بدمشق )١(املدرسة الشامية الربانية .١
 .  )٤(بدمشق )٣(املدرسة العادلية الكربى .٢
 .  )٦(بصاحلية دمشق )٥(املدرسة األتابكية .٣
 .  )٨(بدمشق )٧(املدرسة املسرورية .٤
  : اخلطابة : ثالثاً

 ،يوقد توىل بدمشق مع القضاء خطابة اجلامع األمـو  ((: بكيقال تاج الدين الس
))باشرها مدة لطيفة 

)٩( .   
وقد توىل تقي الدين السبكي ـ رمحه اهللا ـ أعماالً أخرى ودرس مبدارس غـري    

  .  )١٠(ماذكر
  

  
                                                 

أخت امللك الناصر  ،أنشأا ست الشام ابنة جنم الدين أيوب بن شادي بن مروان: املدرسنة الشامية الربانية ) ١(
  .) ١/٢٠٨(الدارس  : انظر. صالح الدين 

 .  )١٠/١٧٠(طبقات الشافعية الكربى : انظر ) ٢(
مث  ،فاستمرت كـذلك  ،وتويف ومل تتم ،أول من أنشأها نور الدين حممود بن زنكي:  العادلية الكربىاملدرسة ) ٣(

وتقع داخل دمشق مشـايل   ،فتممها ولده امللك املعظم ،مث تويف ومل تتم أيضاً ،بىن بعضها امللك العادل سيف الدين
 ) . ١/٢٧١(الدارس : نظرا. اجلامع  

 ) . ٢/١٩١(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر) ٤(
وتقع بصاحلية  ،)هـ٦٤٠(أنشأا أخت نور الدين أرسالن بن أتابك صاحب املوصل سنة : ملدرسة األتابكية ا) ٥(

 .) ١/٩٦(الدارس  : انظر. غربيها املرشدية ودار احلديث األشرفية  ،بصاحلية دمشق
 ) . ٢/١٩١(ي شهبة طبقات ابن قاض: انظر ) ٦(
ىل األمري فخر الدين إا منسوبة إ: وقيل ،أنشأها الطواشي مشس الدين اخلواص مسرور: املدرسة املسرورية) ٧(

 .)١/٣٤٧(الدارس  : انظر. وتقع بباب الربيد  ،الناصري العاديل، وقفها عليه شبل كافور احلسامي مسرور امللك
 ) . ٢/١٩١(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر )٨(
 ) . ٢/١٩١(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)١٠/١٦٨(طبقات الشافعية الكربى : انظر )٩(
 . )١٠/١٣٩(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ١٠(
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  املطلب السادس

  مكانته وثناء العلماء عليه
مرموقةً عند علماء الشافعية ومرتلةً عاليه علمية  بوأ تقي الدين السبكي مكانةًتلقد 

ي رفمـن مصـطلحات متـأخ    ،الرافعي والنووي عند املتأخرينفكان يقارن ب ،وغريهم
فإم يريدون بذلك الرافعي والنووي وتقي الدين ) الشيوخ(أم إذا أطلقوا لفظ  ةالشافعي
  .  )١(السبكي

اليت عنيت  ،؛ فقد حفلت كتب التراجم وأما ثناء العلماء عليـه
والرتاهـة يف   ،له بالفضل والعلم والعرفان ،والتمجيد ،بالكثري من عبارات الثناء ،بترمجته
 ،واألمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر    ،والقوة يف املناظرة والدفاع عن الدين ،القضاء

وقد أطنب  ،والتمذهب على مذهب اإلمام الشافعي ـ رمحه اهللا ـ واالستماتة يف نصرته  
. ليهـا  يف ذكر عبارات الثناء اليت قيلت فيـه مـع ذكـر قائ   : ولده تاج الدين السبكي 

  . )٢(إىل ترمجته عومن أراد االستزادة فلريج ،وسنكتفي بذكر بعضها للداللة على املطلوب
.  

والـداعي إىل اهللا يف سـره    ،شيخ املسلمني يف زمانه ((: قال تاج الدين السبكي
ـ  ينستاذاُأل ستاذُأُ ،واملناضل عن الدين احلنيفي بقلمه ولسانه ،وإعالنه وأحد  تهـدين ا
م وحجة اإلسال ،شافعي الزمان... ملناظرين ا وخصم((

 )٣( .   
 ال خيتشي بطشةَ يف النية صادق ،الئم لومةَ ال خياف  باحلق صادع ((: وقال أيضاً

)) ظامل
)٤(.   

إىل   ،جيمعه وشتات حتقيقٍ ،يضعه وتصنيف ،يرفعه وما زال يف علمٍ ((: وقال أيضاً
))القرار  أن سار إىل دار

)٥( .  

                                                 
 . املطبوع ضمن مقدمة حتقيق النجم الوهاج للدمريي  ،)١/١٣٣(سلم املتعلم : انظر) ١(
 ) .١٠/١٣٩(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٢(
 ) . ١٠/١٤٠(صدر السابق  امل: انظر) ٣(
 ) . ١٠/١٤١(املصدر السابق : انظر) ٤(
 ) . ١٠/١٤٣(املصدر السابق : انظر) ٥(
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ومن أمجعهـم   ،كان أنظر من رأيناه من أهل العلم ((: اإلسنويل مجال الدين وقا

وكان شاعراً أديباً، ... وأجلدهم على ذلك  ،وأحسنهم كالماً يف األشياء الدقيقة ،للعلوم
))ويف غاية اإلنصاف والرجوع إىل احلق  ،حسن اخلط

)١(  .  
وعية أمن  ،حسن السمت ،اضعاًمتو ديناً خرياً متثبتاً كان صادقاً ((: وقال الذهيب 

ـ  ،مـا هئُرِقْوي صـولَ واأل ،وعلم احلديث وحيـرره  ،يدري الفقه ويقرره ،العلم  ةَوالعربي
ويحوقـد   ،ةوصنف التصانيف املتقن ،الصائغابن مث قرأ بالروايات على تقي الدين  ،هاقُق

ـ  ،مسعت منه ومسع مـين  ،والفضل ليه بالتحقيقإ بقي يف زمانه امللحوظَ م بالشـام  وحك
وحمحكَأت داهللا يؤيده ويسدده ف ،هام((

)٢( .  
 ،ومتـون األحاديـث   ،كان آية يف استحضار التفسري ((: ولده تاج الدين  وقال

 ،ومعرفـة العـايل والنـازل    ،وأمساء الرجال وترامجهم ووفيام ،ومعرفة العلل ،وعزوها
، واجلرح والتعـديل  ،اباالستحضار للمغازي والسري واألنس عجيب ،والصحيح والسقيم

إنه يستحضر  :وكان يقال... استحضار مذاهب الصحابة والتابعني وفرق العلماء  آية يف
))من املسانيد واملعاجم واألجزاء  ،غري ما يستحضره من غريها ،الكتب الستة

)٣(  .   
وكأنه ينظر تعليقـة   ((: وهو يصف قوة استحضار والد لكتب العلماء  :أيضاًقال 

والشـامل والتتمـة والنهايـة     ،والقاضي أيب الطيب ،والقاضي احلسني ،يب حامدالشيخ أ
ويتكلم لكثـرة مـا يستحضـره منـها      ،وغريهم من قدماء األصحاب ،وكتب احملاملي

)٤(بالعبارة
 ... ((

)٥(  .  
 

   

                                                 
 ) . ١/٣٥٠(طبقات اإلسنوي : انظر) ١(
 ) .  ١١٦/ص(معجم الذهيب : انظر) ٢(
 ) . ١٠/١٩٧(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٣(
 . بتهاج ويؤيد هذا كثرة نقله عنهم يف اال) ٤(
 ) .١٠/١٩٩(طبقات الشافعية الكربى : انظر)٥(
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  السابعاملطلب 
  وفاته

نة سـت  س ،مجادى اآلخرةمن شهرِ ثالث الليلة االثنني  :تويف تقي الدين السبكي
بعد حيـاة   ،اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأمت السالممن ومخسني وسبعمائة 
وذلك بعـد   ،)١(واحلكم بالعدل بني املسلمني ،والدفاع عن الدين ،عامرة بالعلم والتعليم

خلـق   وكانت جنازته مشهودة حظرهـا  ،عودته من الشام إىل مصر بنحو عشرين يوماً
 مجعـاً  أكثر جنازةً رأمجع من شاهد جنازته على أنه مل ي ((: دين السبكيقال تاج ال ،كثري
)) منها

)٢( .   
    

  

                                                 
 ) . ١٤/٢٠١(البداية والنهاية  ،)٢/١٩٤(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)١/٣٥٠(طبقات اإلسنوي : انظر) ١(
  ) . ١٠/٣١٦(طبقات الشافعية الكربى  :انظر) ٢(
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  رابعال بحثامل
  التعريف بالشرح

  :فيه ستة مطالب
  . دراسة عنوان الكتاب : املطلب األول

  . نسبة الكتاب إىل مؤلفه : املطلب الثاين  
  . منهج املؤلف يف الكتاب : املطلب الثالث  
  . أمهية الكتاب وأثره فيمن بعده  : املطلب الرابع  
  .  موارد الكتاب ومصطلحاته : املطلب اخلامس  
  . نقد الكتاب : املطلب السادس   
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  املطلب األول

  .الكتاب حتقيق اسم
فهذا كتاب قصدت فيه لشـرح   ((: فقال الدين السبكي على تسميته يف مقدمتهنص تقي 
ومسيـت هـذا    ،وال يقصر عن إفادة املنتهي ،يصلح للمبتدي ،لطيفاً بيناًشرحاً  ،املنهاج
))االبتهاج يف شرح املنهاج : الشرح

)١( .  
  لتقي الدين السـبكي   واالذين ترمجمث إن كل  ،الكتاب اسميف إثبات  وهذا كاف

  .  )٢(مؤلفه ـ رمحه اهللا تعاىل ـإىل  نسبته ذكروا كتبه مل خيتلفوا يف تسميته وال يفو
    

  

                                                 
 .  حات املخطوط فمقدمة االبتهاج يف شرح املنهاج  يف أول صفحة من ص: انظر) ١(
بغية  ،)٢/١٩٤(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)١٠/٣٠٧(طبقات الشافعية الكربى : ظر على سبيل املثال ان) ٢(

 ) . ٢١/١٦٧(الوايف بالوفيات  ،ذكره يف أبيات من الشعر) ١/٣٧٨(الوعاة 
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  املطلب الثاني

  نسبة الكتاب إىل مؤلفه 
تقي الدين السبكي مل لترمجوا الذين سبق أن ذكرنا يف دراسة عنوان الكتاب أن   

كذلك كل من نقل عنه ممن جاء بعده مل  ،مؤلفهإىل  خيتلفوا يف تسميته وال يف نسبته
  . مؤلفه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ىل إخيتلفوا يف نسبته 

  :  منهم  ،والفهارس وغريهم ،الطبقاتأصحاب مؤلفه إىل وقد نص على نسبته   
 .  )١(لده تاج الدين السبكي يف الطبقاتو .١
 . )٢(الصفدي يف الوايف بالوفيات .٢
 . )٣(ابن قاضي شهبة يف الطبقات .٣
 .)٤(السيوطي يف بغية الوعاة .٤
 . )٥(كر فيه عدد خمطوطات االبتهاجذ اإلسالمي، الفهرس الشامل للتراث العريب .٥

يف إثبات نسبة الكتاب إىل مؤلفه ـ رمحه اهللا ـ  وهذا كاف  .  
    

  

                                                 
 ) . ١٠/٣٠٧(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ١(
 ) . ٢١/١٦٧(الوايف بالوفيات : انظر) ٢(
 ) . ٢/١٩٤(قاضي شهبة  طبقات ابن :انظر) ٣(
 . أبيات شعر ) ١/٣٧٨(بغية الوعاة : انظر) ٤(
 ) . ٢٣-١/٢١(الفهرس الشامل الصادر عن مؤسسة آل البيت ـ األردن : انظر) ٥(
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  املطلب الثالث
  منهج املؤلف يف الكتاب

يف اإلمام النووي ـ رمحـه اهللا ـ    ج نهج تقي الدين السبكي ـ رمحه اهللا ـ     
ـ بل أكد ذلك يف مقدمته فق ،حاتهمصطلوفلم خيرج عن ترتيبه  ،منهاج الطالبني   :الــ

))وحيث ال يكـون كـذلك أنبـه     ،سكت )١(وحيث يكون الصحيح كما ذكرا  ((
)٢(، 

حات يف املصطل ،اوغريمه ب النووي األخرى كالروضة واموعمن كتيف شرحه استفاد و
  .  والترتيب والتفريع 

  : وميكن لنا من خالل عملنا يف هذا الكتاب أن نقول
من منهج النـووي يف   قريب تقي الدين السبكي  ـ رمحه اهللا ـ   منهج ن إ .١

فيذكر الكلمة من املنهاج مث يشـرحها   ،والرافعي يف الشرح الكبري ،اموع
الصحيح أو ينص على ويرجح بينها ول اويوجه األقو ،واألوجهويبني األقوال 

 . إخل ... أو األظهر  ،الراجح
ويناقش األدلـة إذا اقتضـى    ،تاب والسنة واإلمجاعيذكر أدلة املسألة من الك .٢

 . وجييب عن أدلة املخالفني  ،األمر ذلك
، وحيكم عليها يف أغلب األحيان ،رواآلثا ،ديثاحيذكر اختالف روايات األ .٣

 . ويركز على الصحيحني بشكلٍ كبري  ،قائليهاإىل مصادرها أو إىل وينسبها 
وأقـوال األصـحاب    ،واجلديد منها ل إمام املذهب ؛ ويبني القدميايذكر أقو .٤

ويبني موافقتها لكالم  ،صحاا يف الغالبأوينسبها إىل  ،وطرائقهم وخترجيام
 . اإلمام الشافعي ـ رمحهم اهللا 

يذكر يف بعض املسائل أقوال األئمة كأيب حنيفة ومالك وأمحد وبعض أتباعهم  .٥
ـ  ـ : التابعنيو الصحابةوأقوال بعض  ،والظاهرية أحياناً ،ـ رمحهم اهللا  ابن ك
 ،والثوري ،عيينةن ب وسفيان ،والزهري ،البصرياحلسن و ،عباس وأيب هريرة

 . وغريهم 
                                                 

 . والرافعي يف احملرر  ،أي ذكر النووي يف منهاج الطالبني ) ١(
 .خمطوط ) أ ١/١(مقدمة اإلبتهاج : انظر) ٢(
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 ،أنه مل ير من تكلم فيهـا املسائل  ويصرح يف بعض ،أكثر املسائليفرع على  .٦
 . يف املسائل ويستدل ملاذهب إليه  هختيارويينب ا ،فيبني حكمها وأدلتها
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  املطلب الرابع
  ية الكتاب وأثره فيمن بعدهأهم

    : أمهية الكتاب: أوالً  
  : تنبع أمهية هذا الكتاب من عدة أمور

حملـرر  ذي هو خمتصر مـن ا وال ،أنه شرح ملنهاج الطالبني للنووي: األمر األول
كما صرح بذلك السبكي  ،عمدة الطلبة وكثري من العلماء يف معرفة املذهب وهو ،للرافعي
مها شـيخا املـذهب   ـ والرافعي والنووي ـ رمحهما اهللا    ،)١(اجبتهكتابه اال يف مقدمة
   . وحمققاه 
حيـث يلحقونـه    ،خري الشافعيةعند متأ تقي الدين السبكي مرتلة: األمر الثاين  

الشيوخ فاملراد م الرافعي والنووي : فإذا قالوا ،ه الرافعي والنوويبشيخي املذهب وحمققي
  . خري املذهب أته واختياراته معتربة عند متواجتهادا ،والسبكي ـ رمحهم اهللا ـ

وذلك  ،لنفسه وارتضاه رأياً ذكر شيء مما انتحله مذهباً ((: قال تاج الدين السبكي  
   :على قسمني

وإن كان  ،ما هو معترف بأنه خارج عن مذهب الشافعي رضي اهللا عنه: أحدمها
  .شاذاً يف مذهبه أو وجهاً ضعيفاً والًرمبا وافق ق

وإن كان الرافعي والنووي رجحـا   ،ما صححه من حيث املذهب: ثاينالقسم ال
))أو كان النووي وحده رجح خالفه  ،خالفه

)٢(  .  
وختمهـا بقصـيدة    ،وأطنب يف ذكرهاالقسمني هذين على كثريةً  مث ذكر أمثلةً

ختيارات وترجيحات انظم فيها  ،بن حبيب احلسن بن عمر بن احلسن ،بدر الدين للشيخ
  .  )٣(السبكيتقي الدين 
  
  

                                                 
 . خمطوط ) أ  ١/١(بتهاج مقدمة اال: انظر) ١(
 ) . ٢٥٨-١٠/٢٢٦(طبقات الشافعية الكربى : انظر) ٢(
 ) . ١٠/٢٦٠(املصدر السابق : انظر) ٣(
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٦٧ 

  : أثره فيمن بعده: ثانيا
 ،وأوسعها وأكثرها استدالالً وتفريعاًبتهاج من أهم شروح املنهاج يعترب كتاب اال

وسأذكر بعض األمثلة علـى   ،وقد ظهر أثره فيمن بعده يف كثرة النقل عنه واإلحالة عليه
  : وجه االختصار

ح منظومة ابن شر ،فتح اجلواد ويف حاشية الرشيدي على ((: قال )١(إعانة الطالبني .١
واعلم أن الباب األعظم الذي دخل منه إبليس علـى   :ما نصه العماد يف املعفوات

وأما العـامل   ،فيدخل منه على اجلاهل بأمان ،هو اجلهل ،كما قال السبكي ،الناس
)) فال يدخل عليه إال مسارقة

يف صـفة   ،فصل يف اختالف املتعاقدينيف وقال  ،)٢(
حلصول الغرض مع  ويبدأ يف اليمني بالبائع ندباً :قال يف املنهاج مع املغين ((: اليمني

)) واختاره السبكي ،وجوباً :وقيل ،تقدمي املشتري
الوصية لعمارة  (( :يف وقال ،)٣(

أو  ،أما كنيسة ترتهلا املـارة ، ألا معصية؛ أي ألجل التعبد فيها فال جيوز  ،كنيسة
حكى املـاوردي  ، حتمل أجرا للنصارى فتجوزأو  ،موقوفة على قوم يسكنوا

)) واختاره السبكي، إنه إن خص نزوهلا بأهل الذمة حرموجها 
)٤( .  

بـة  الغي ،مخس يفطـرن الصـائم   قال السبكي وحديث ((:  )٥(اإلقناع للشربيين .٢
)) والنميمة إىل آخره ضعيف

ـ قال يف ضمان األجـري إذا تع و.  )٦( أن  ((: دىــ
ألنـه  ؛ وصححه ابن أيب عصرون وغريه  ،ومقطوعاً حيحاًما بني قيمته صيضمن 

 .أثبت بيمينه أنه مل يأذن يف قطعه قباء 
ال  : واختاره السبكي وقال ،قباًء ومقطوعاً ،قميصاً ما بني قيمته مقطوعاً:  والثاين
))ألن أصل القطع مأذون فيه ؛ وهذا هو الظاهر  ،يتجه غريه

)٧( .  
                                                 

يب بكر ابن السيد حممد شطا ألح قرة العني مبهمات الدين، على حل ألفاظ فتح املعني لشر :إعانة الطالبني )١(
 .  الدمياطي

 ) . ١/٥١(إعانة الطالبني : انظر) ٢(
 ) . ٣/٤٥(إعانة الطالبني : انظر) ٣(
 ) . ٣/٢٠٢(إعانة الطالبني : انظر )٤(
 .  مد الشربيين اخلطيبحمليف حل ألفاظ أيب شجاع،  :قناعاإل )٥(
 . ) ٢٢١/ص(وسيأيت ختريج هذا احلديث يف ) ١/٢٣٩(اإلقناع للشربيين : انظر) ٦(
 ) . ٢/٣٥٢(اإلقناع للشربيين : انظر )٧(
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ولو حدث يف املغصوب نقـص   ((: اب الغصبقال يف كت:  )١(السراج الوهاج .٣
خلط الزيت أو الدراهم أو  ،كأن جعل احلنطة املغصوبة هريسة ،يسرى إىل التلف

وأما لو حصل بنفسه كما لـو   ،فال بد يف هذا النقص من فعل الغاصب ،مبثلهما
حىت يرد  فال جيوز له التصرف فيه  ...تعفن اخلبز فالواجب رده ملالكه مع األرش 

يـتخري بـني    :ويف قول ،يرده مع أرش النقص :ويف قولٍ ،أو قيمة من مثلٍبدله 
))واختاره السبكي  ،يتخري املالك بينهما :ويف قول ،األمرين

)٢(  . 
واختار مجاعة  ((: قال يف فصل قسمة الزكاة بني األصناف : )٣(حواشي الشرواين .٤

واختـاره   ،قنيمنهم اإلصطخري جواز صرفها إىل ثالثة من املستح من أصحابنا
)) السبكي

)٤(  .  
ذمة بلفظ الشيء موصوف يف هو بيع  ((: قال يف كتاب السلم : )٥(فتح الوهاب  .٥

فيـه   اإلسنويلكن نقل  ،ال سلم على ما صححه الشيخان ،ألنه بلفظ البيع؛ سلم
واختـاره   ،وعزاه للـنص وغـريه   ،الفتوى على ترجيح أنه سلم :وقال :اضطراباً

)) السبكي وغريه
)٦(  . 

واختاره  ،ال يكره استعماله :وقيل ((: يف الوضوء باملاء املشمس : )٧(مغين احملتاج .٦
إنـه   :وقال يف شـرح املهـذب   ،وبه قال األئمة الثالثة ،املصنف يف بعض كتبه

كره  ،إن شهد عدالن بأنه يورث الربص :وقيل ،ألن أثر عمر مل يثبت؛ الصواب 
)) واختاره السبكي ،وإال فال

)٨(  . 

                                                 
 .  العالمة حممد الزهري الغمراوي: على منت املنهاج، تأليف :هاجسراج الوال )١(
 ) . ١/٢٧١(السراج الوهاج : انظر) ٢(
 .  عبد احلميد الشرواين: على حتفة احملتاج بشرح املنهاج، تأليف :حواشي الشرواين )٣(
 ) .٧/١٦٩(حواشي الشرواين : انظر )٤(
 . أمحد بن زكريا األنصاري  زكريا بن حممد بن ،حيىي أيب: تأليف :فتح الوهاب بشرح منهج الطالب )٥(
 ) . ١/٣١٨(فتح الوهاب : انظر )٦(
 . حممد الشربيين اخلطيب: تأليف ،يف معرفة معاين ألفاظ املنهاج: مغين احملتاج )٧(
 ) . ١/٢٠(مغين احملتاج : انظر) ٨(
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وهناك الكـثري   ،طالةاعي إىل اإلية يف الداللة على املطلوب وال داهذه األمثلة كف ويف
  .  )١(من النقوالت تركتها خشية التطويل

  
  

                                                 
الفتـاوى  و ،)١/٥٢٨(حاشية اجلمل  و ،)١/١٨( أسىن املطالبو ،)٣/١٠٠(فتح املعني : املراجع التالية: انظر) ١(

 ،)١/٢٦٠(حاشـية عمـرية    و ،)١/١٨(حاشية الرملي  و ،)١/٢١٦(شرح املنهج  و ،)٢/٢٤٨(الفقهية الكربى 
 ) .٢/٥١(اية احملتاج و  ،)١/١٠٠(حاشية قليويب و
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  املطلب اخلامس
  حاتهموارد الكتاب ومصطل

    : موارالكتاب: أوالً  
 ئها أو أمساءيصرح بأمساو ،العلماء أكثر تقي الدين السبكي من النقل عن كتب  
وسأكتفي  ،وارده وإن مل يصرح ايظهر من خالل التحقيق أا من م وبعضها ،اأصحا

  : بذكر ماصرح به ألنه املتيقن 
 .لرمحن بن حممد بن أمحد الفوراين القاسم، عبدا أليب: اإلبانة يف فروع الديانة .١
 . احلنبلي حممد بن احلسني  ،أليب يعلى: إجياب الصيام ليلة اإلغمام .٢
 . يف اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلىألفه إلمام الشافعي ل: ِقينيِختالف الِعراإ .٣
 .إلمام الشافعي أيضاً ل: ختالف احلديثا .٤
 . حممد بن إبراهيم بن املنذر  ،أليب بكر: اإلشراف على مذاهب العلماء .٥
 . يعقوب بن إسحاق بن السكيت النحوي اللغوي ،أليب يوسف :إصالح املنطق .٦
 . حممد بن إدريس الشافعي  ،أليب عبداهللا :اإلمالء  .٧
  .لإلمام الشافعي ـ رمحه اهللا ـ : األم .٨
 . عبدالواحد بن إمساعيل الروياين  ،أليب احملاسن:  حبر املذهب .٩
  . )١(صاحب الشافعي ،البويطيأليب يعقوب، يوسف بن حيىي  :البويطي .١٠
  . لعمراينا بن سعيد حيىي بن سامل أليب اخلري،: البيان .١١
 .  عبد الرمحن بن مأمون املتويل ،أليب سعيد ،يف فروع الديانةانة تتمة اإلب: التتمة .١٢
 . الدينوري يوسف بن أمحد بن كج  ،أليب القاسم :ريد التج .١٣
 . أمحد بن حممد بن أمحد الضيب احملاملي  ،أليب احلسن:  ارد: ويقال :التجريد .١٤
 . سفراييين أمحد بن حممد األ ،حامد للشيخ أيب : عليقةتال .١٥
 . احلسن بن عبداهللا البندنيجي  ،أليب علي:  املسماة باجلامع ،التعليقة .١٦
 . حسني بن حممد املروروذي  ،أيب علي ،للقاضي: التعليقة .١٧

                                                 
 . مسي باسم خمتصره جمازاً  ،كتاب خمتصر من كالم اإلمام الشافعي) ١(
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 . طاهر بن عبداهللا الطربي  ،للقاضي أيب الطيب:  التعليقة .١٨
  . مد بن علي  القفال الكبري الشاشيللقاسم بن أيب بكر حم: التقريب .١٩
املعروف بابن  ،د بن حممد بن يعقوب الطربيأمح ،أليب العباس: التلخيص .٢٠

 . القاص 
    .الشريازي إبراهيم بن علي  ،أليب  إسحاق ،يف فقه اإلمام الشافعي: التنبيه .٢١
 .يف فقه اإلمام الشافعي، للحسني بن مسعود البغوي  :التهذيب .٢٢
 . حممد بن عيسى بن سورة الترمذي  ،أليب عيسى: جامع الترمذي .٢٣
 . إمساعيل بن حيىي املزين  ،إبراهيم أليب :احلامع الكبري .٢٤
 حيىي بن زياد بن عبد اهللا ،زكريا يبأل :بتداء والتثنية يف القرآناجلمع واال .٢٥
 .لفراءا
علي بن حممد بن حبيب  ،أليب احلسن:  احلاوي الكبري شرح خمتصر املزين .٢٦

 . املاوردي 
 .  )١(صاحب الشافعي ،حرملة بن حيىي بن عبداهللا ،أليب حفص :حرملة  .٢٧
  . حممد بن أمحد الشاشي  ،أليب بكر: حلية العلماء  .٢٨
 .  )٢(لروياينالواحد بن إمساعيل ا عبد ،أليب احملاسن: احللية .٢٩
 .  زياد بن معاوية بن جابر بن ضباب ،أليب أمامة :ديوان النابغة الذبياين .٣٠
 .املصري ، ميع املخزومي األرسويفجملي بن ج ،املعايل أليب: الذخائر .٣١
  .ىي بن شرف النووي حي ،أليب زكريا: الطالبني روضة .٣٢
 . حممد بن يزيد القزويين  ،أليب عبداهللا: سنن ابن ماجة  .٣٣
 . سليمان بن شعيب السجستاين  :سنن أيب داود  .٣٤
 . علي بن عمر الدارقطين  :سنن الدارقطين .٣٥

                                                 
قال : أو نص يف حرملة معناه  ،وقوهلم  قال يف حرملة (() : ١/٢٣٨(يف ذيب األمساء واللغات  قال النووي) ١(

... قرأت البخاري ومسلم : كما يقال ؛جمازاً هفسمى الكتاب باسم راوي ؛الشافعي يف الكتاب الذي نقله عنه حرملة
 . )) إخل  

وكثري منها يوافق  ،فيه اختيارات كثرية ،لد متوسطجميقع يف (( : )٢/٢٩٤(بن قاضي شهبة يف الطبقات قال ا) ٢(
 .  )) اً مالك
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 . أمحد بن احلسني البيهقي  ،أليب بكر :السنن الصغرى .٣٦
 . بن شعيب النسائي  أمحد ،أليب عبدالرمحن :السنن الصغرى .٣٧
 . أمحد بن احلسني البيهقي  ،أليب بكر: السنن الكربى  .٣٨
 . أمحد بن شعيب النسائي  ،أليب عبدالرمحن: السنن الكربى .٣٩
 . محد بن عمرو بن أيب عاصم الشيباينأ ،أليب بكر: السنة ألبن أيب عاصم .٤٠
 .ف وهو مقدمة يف التصري. رو، عثمان بن عمر بن احلاجب مأليب ع: الشافية .٤١
 .لعبد السيد بن حممد بن الصباغ  :الشامل شرح خمتصر املزين  .٤٢
 .الصيدالين حممد بن داود بن حممد املروزي  ،أليب بكر: شرح خمتصر املزين .٤٣
  .ثناء أبواب الربا أاموع لإلمام النووي وصل فيه إىل : هذبشرح امل .٤٤
 . حممد بن إمساعيل البخاري  ،أليب عبداهللا :صحيح البخاري  .٤٥
 . مسلم بن احلجاج القشريي  ،أليب احلسني :ح مسلم صحي .٤٦
 . حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوريبكر،  أليب :صحيح ابن خزمية .٤٧
  . الفارايب ،إمساعيل بن محاد اجلوهرينصر،  أليب: الصحاح يف اللغة  .٤٨
 .ابن أخت صاحب البحر ،الطربي الروياينعلي إبراهيم بن  ،املكارم أليب: العدة .٤٩
 .عبدالكرمي بن حممد الرافعي  ،أليب القاسم :لعزيز شرح الوجيزا .٥٠
 . حممد بن حممد بن حممد الغزايل  ،أليب حامد:  الفتاوى .٥١
 . حسني بن حممد املروروذي للقاضي : الفتاوى .٥٢
  .حممد بن أمحد بن جعفر بن احلداد  ،أليب بكر: ع واملولدات الفرو .٥٣
 .  )١(حممد بن جرير الطربي ،أليب جعفر: القول يف أحكام شرائع اإلسالم .٥٤
 .املعروف بسيبويه عمرو بن عثمان بن قنرب  ،بشر أليب: الكتاب .٥٥
 . حممود بن عمر بن حممد الزخمشري  ،القاسم يبأل: الكشاف يف التفسري .٥٦
 . أمحد بن حممد بن الرفعة  ،أليب العباس: كفاية النبيه شرح التنبه .٥٧
 . افعي عبدالكرمي بن حممد الر ،أليب القاسم: احملرر .٥٨
 .ي صاحب الشافع ،إمساعيل بن حيىي املزين املصري ،أليب إبراهيم :املختصر .٥٩

                                                 
 . وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج له: )١/١٠١(يف الطبقات قال ابن قاضي شهبة  ) ١(
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 . علي بن أمحد بن حزم الظاهري  ، حممديبأل :احمللى .٦٠
 .معمر بن املثىن التيمي  ،ةأليب عبيد :جماز القرآن .٦١
 .حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري ،أليب عبداهللا :املستدرك على الصحيحني .٦٢
 . أمحد بن حنبل الشيباين  ،أليب عبد اهللا :املسند  .٦٣
 . )١(سايناسعيد بن منصور بن شعبة اخلر ،للحافظ : مصنف سعيد بن منصور .٦٤
 . نصر، حممد بن هبة اهللا بن ثابت البندنيجي يبأل: املعتمد .٦٥
 . احلسن، أمحد بن فارس بن زكريا اللغوي  أليب:  مقاييس اللغة .٦٦
 . بن يوسف الشريازي إبراهيم بن علي  ،أليب إسحاق: املهذب .٦٧
 .إمام دار اهلجرة  ،لإلمام مالك بن أنس األصبحي: املوطأ .٦٨
 . صاحب الشافعي   ،إمساعيل بن حيىي  املزين املصري ،أليب إبراهيم: املنثور .٦٩
 .عبدامللك بن عبداهللا اجلويين  ،أليب املعايل :اية املطلب يف دراية املذهب .٧٠
 .  )٢(البغداديأمحد بن علي بن ثابت  ،أليب بكر: النهي عن صيام يوم الشك   .٧١
 . حممد بن حممد حممد الغزايل  ،أليب حامد:  الوجيز .٧٢
 .حممد بن حممد حممد الغزايل أيضاًَ  ،أليب حامد:  الوسيط .٧٣

بأمسـاء   ولف اليت صرح ا يف كتاب الصـيام واالعتكـاف أ  ؤهي موارد املهذه 
أستطع معرفة  من ملتركت و ،اها من تراجم أصحاأصحاا، واستطعت أن أستنج امساء

  . وعدم مامييز بعضها عن بعض  ،همضلكثرة أمساء كتب بع من خالل ترمجته كتابه
 ،كثرية مل يصرح ا اًأن هناك مواردملست ومن خالل عملي يف اجلزء املراد حتقيقه 

كتب املذاهب األخرى من فإنه مل يصرح بأي كتاب  ،كتب املذاهب األخرىمن كالنقل 
   . ملذهب أو إىل إمامهوإمنا ينسب القول إىل ا ،وموطأ اإلمام مالك ،ند اإلمام أمحدسوى مس
  
  
  

                                                 
 ) .  ١١٢/ص(ابن خري اإلشبيلي فهرسة : انظر. هو غري السنن ) ١(
 ) .١/٥٠٠(معجم األدباء : انظر. الصيام ليلة اإلغمام  ألفه يف الرد على أيب يعلى احلنبلي يف كتابه إجياب) ٢(
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٧٤ 

  : حات الكتابمصطل :ثانياً
وإمنا سار علـى  ؛ خاصة  حاتمصطلتقي الدين السبكي ـ رمحه اهللا ـ   ل يكنمل 

وهي مصطلحات مشهورة يف  ،واموع ،واملنهاج ،مصطلحات النووي يف كتبه الروضة
صرح ـ رمحه اهللا ـ  ولكن النووي   ،السلف يف كتبهمالشافعي يتناقلها اخللف عن الفقه 

ومـن أراد أن   ،صطلح عليها املتأخرونالحات طوبعض هذه املص ،ا يف مقدمات كتبه
نِيطلع عليها فلرياجع كتب املداخل اليت عي١(بإيرادها ت(  .  

  : طلحات وقد استخدم تقي الدين السبكي يف هذا اجلزء بعض املص  
  . اجح من الوجهني أو الوجوه لألصحابالرأي الر مصطلح يراد به: األصح .١
 .  أقوال األئمة املنتسبني إىل مذهب الشافعي ،مصطلح يراد به:  األوجه .٢
 .  هو ما كان أقوى شبهاً بالعلة : األشبه .٣
 األقوى من أقوال الشافعيعن بعرب به : واملشهور ،األشهر .٤

 . 
  . ه فقهاء الشافعية أصحاب الوجوه املخرجة على أصول :يراد به  :األصحاب .٥

  . رمحه اهللا ،يريدون ا أقوال الشافعي ،مصطلح عند الشافعية: األقوال .٦
 .  أو واحد منهما ،وجامعاً ما قوي قياسه أصالً:  األقيس .٧
 .  إذا أطلق اإلمام عند الشافعية فرياد به إمام احلرمني اجلويين:  اإلمام .٨
 .  أو األقرب املوافق مبعىن: األوفق .٩
 . مبعىن املتفق عليه  : اتفاقاً .١٠
 .  صاحب اإلبانةأو بعض املصنفني يراد به  ،بعض التصانيف .١١
 . نقل حكمني خمتلفني بني مسألتني متشاتني: التخريج .١٢
 .   تصنيفاً وإفتاًء ،الشافعي يف مصر ماقاله :اجلديد .١٣
 .  األعظمأو األكثر مصطلح يراد به : اجلمهور .١٤
 .  أصحاب طريقة اخلراسانيني من فقهاء الشافعية: نويراساناخل .١٥
 .  به الرأي الراجح من الوجهني أو الوجوه ألصحاب الشافعي يراد: الصحيح .١٦

                                                 
واملذهب  ،واملدخل إىل مذهب الشافعي للقوا مسي ،وسلم املتعلم لألهدل ،الفوائد املكية للسقاف: منها) ١(

 . وغريها كثري  ،الشافعي حملمد معني دين اهللا املصري
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٧٥ 

  . يطلق على اختالف  األصحاب يف حكاية املذهب ،:الطريق والطرق .١٧
  . هي طريقة اخلراسانيني من فقهاء الشافعية: طريقة املراوزة  .١٨
 . اء الشافعية الذين سكنوا بغداد وماحواليهافقه: نالعراقيو .١٩

 .  مصطلح يستعمل يف لزوم الفساد: فيه نظر  .٢٠
 .إذا أطلق عند املتأخرين يراد به القاضي حسني  :القاضي  .٢١
 .  تصنيفاً أو إفتاًء ،ماقاله الشافعي يف العراق:  القدمي .٢٢
 .  أقوال الشافعي رمحه اهللا: مصطلح يراد به :  القوالن .٢٣
 . حبثاً كان أو جواباً ،صيغة متريض تدل على ضعف مدلوهلا: لويقا ،قيل .٢٤

 .  تستعمل ملا هو خاص بالقائل: أو قلت ،أقول .٢٥
 .  هي اليت ألفها يف مصر:  كتب الشافعي اجلديدة .٢٦
 .  ئةامبعد األربعمن فقهاء الشافعية هم من جاء : وناملتأخر .٢٧
 .  خالفهعلى األكثر  كانن وإ ،وقالت به طائفة قليلة ،دليالًالراجح : املختار .٢٨

 يطلق على الرأي الراجح يف حكاية املذهب عند اختالف األصحاب:املذهب .٢٩
 . 

 . منهاج الطالبنيمصنف املنت املشروح، يراد به النووي مصنف يراد به : املصنف .٣٠
 .  أو اجلمهور ،املعظم هنا مبعىن األكثر: الْمعظَم .٣١
 . يعرب به عن الراجح من نص الشافعي: املنصوص .٣٢
 . مصطلح  يراد به ما نص عليه الشافعي يف كتبه: لنصا .٣٣

  .  والوجوب أخرى ،األغلب استعماهلا يف املندوب تارة: ينبغي .٣٤
، وسأعرف هذه املصطلحات أوردها تقي الدين السبكي يف كتاب الصيام واالعتكاف

 وهناك مصطلحات كثرية اصطلح عليها فقهاء الشافعية ،ا عند ورودها يف ثنايا البحث 
  . ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ جيدها املتتبع هلا مبثوثة يف بطون الكتب 
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٧٦ 

 ،عتنت ـذه املصـطلحات  االيت ومقدمات الكتب  )١(وهناك مجلة من كتب املداخل
   .  )٢(فلمن أراد ذلك الرجوع إليها لينهل بنفسه من معينها

                                                 
 ) .  ٧٢/ص(أمثلتها يف : انظر) ١(
ومقدمة مغـين   ،ومقدمة منهاج الطالبني له أيضاً ،مقدمة روضة الطالبني له أيضاً ،للنووي مقدمة اموع: انظر) ٢(

 .  وغريها كثري  ،احملتاج
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٧٧ 

  املطلب السادس

  نقد الكتاب
  )قوميه بذكر مزاياه واملآخذ عليهت(

 ،ةاإلسـالمي  ملكتبـة من كنوز ا اًعظيم اًكتاب االبتهاج يف شرح املنهاج كرت يعد  
  . والفقه اإلسالمي عموماً  ،وذخرية عظيمة يعتمد عليه طلبة الفقه الشافعي خصوصاً

  وقد عرقدره كل من جاء بعده من فقهاء الشافعية ؛ فال يكاد خيلو كتاباً مـن   ف
قتطافه من اومما ميكن . عندهم العظيمة ملا له من املرتلة  ،كتبهم إال وقد أفاد منه ونقل عنه

  :  هذا الكتاب مايلياملآخذ على وميزات امل
  : املميزات: أوالً  
ومناقشة األدلـة   ،وبيان وجه الداللة ،كثرة االستدالل بالكتاب والسنة واإلمجاع .١

صحاح مع تركيزه على النقل عن ال ،وعزوها إىل مصادرها األصليه ،واحلكم عليها
 .  ما أمكن 

مما جيلي اللـبس  إيراد األقوال ونسبتها إىل قائليها و ،وكثرة التفريع ،بسط املسائل .٢
 . عن املسألة 

وبيان القدمي واجلديـد منـها يف    ،ل الشافعي ـ رمحه اهللا ـ وتوجيهها  انقل أقو .٣
 . وكذلك وجوه األصحاب وخترجيام وحتقيقها والترجيح بينها  ،غالب األحيان

وحتـري   ،إىل كتبهم يف أغلب األحيان والعزو ،قل عمن سبقه من الفقهاءالنكثرة  .٤
 . الدقة فيما ينقل 

سبق يفترض مسائل مل يو ،وتصحيحات خيالف فيها الرافعي والنووي تاختياراله  .٥
 . ويصرح بأنه مل ير من تكلم فيها  ،إليها فيبني حكمها

فينقل أقوال أئمة  ،املسائليعد كتاب االبتهاج من كتب اخلالف املذهيب يف بعض  .٦
لك أقوال الصحابة وكذ ،واحلنابلة والظاهريةاملذاهب األخرى كاحلنفية واملالكية 

 . ويذكر أدلتها ومناقشتها والردود عليها  ،والتابعني
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٧٨ 

   : املآخذ: ثانياً
وأحيانـاً   ،خلو الكتاب من األبواب ؛ حيث يسرد مسائل الكتاب وتفريعاته .١

وهذا خالف مـاجرى عليـه العلمـاء يف     ،ر لألبوابذك يذكر الفصول وال
 . املطوالت 

 ،دون تصريحووي يف الروضة واموع حرفياً والن ،ينقل عن الرافعي يف العزيز .٢
فيظن الناظر أنه نقل عنهم  ،أهل العلمعلى نقل أقوال املنقول فيشتمل الكالم 

 . كرها والذي يظهر عند التحقيق أنه نقل عنهم بواسطه ومل يذ ،مباشرة
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٧٩ 

  
  
  
  
  

  
  ثانيالقسم ال

  قالنص احملق
 )وصف نسخ املخطوط(
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٨٠ 

  القسم الثاني
  ققالنص احمل

  :وبيان منهج التحقيق ،ويشتمل على متهيد يف وصف املخطوط ونسخه
  : وصف املخطوط ونسخه: أوالً  
عدد من واملنتشرة يف  ،لقد اجتمع لدينا عدد من نسخ كتاب االبتهاج املخطوطة  

  .  مهية الكتاب مما يدل على أ ،اليمنمصر وتركيا ودمشق واملكتبات يف 
 :وميكن تقسيمها إىل جمموعات حسب أماكن وجودها: وصف كامل املخطوط ـأ

 :يف دار الكتب املصرية ـ القاهرة ـ وهي يف عشرة أجزاء:  النسخة األوىل 
وصفها و ) ٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤، ١٥ ،١٠، ٣(:وأرقامها يف الفهرس الشامل 

    :كما يلي 
من كتاب  ،)٢٧(ورقمه يف الفهرس الشامل   ،جزء من االبتهاج يف شرح املنهاج  .١

علقه لنفسه حممد بن ) هـ٧٩٠(نسخت عام  ،وخطها جيد ،الفرائض إىل آخره
: لوحـاً، أوهلـا  ) ٩٤(وحتوي  ،)١٩×٢٧(ومقاسها  ،اخلطيب املقدسي الشافعي

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم رب يسر وأعن على إكمال كتاب الفرائض
فرغ املصنف منها عـام   ،لوحاً) ٢٤٩(حتوي  ،اجاالبتهاج يف شرح كتاب املنه  .٢

ألن : أوهلـا ) ١٩×٢٧(مقاسها  ،الحتمل اسم الناسخ ،وخطها جيد ،)هـ٧٣٦(
: قـال  ،اية كتـاب الوكالـة  : وآخرها ... املرن ال يستحق شيئاً من منافعه 

 . يف اجلزء الذي يليه ـ إن شاء اهللا ـ كتاب اإلقرار  :الناسخ
مقاسـها   ،لوحـاً ) ٣٧٩(حيـوي   ،بتهاج يف شرح املنـهاج اجلزء الرابع من اال .٣

ال حتمل اسم الناسخ وال  ،وآخرها يف أثناء الوقف ،أوهلا كتاب اإلقرار) ١٩×٢٦(
 . تاريخ النسخ 

أوهلا كتاب  ،لوحاً) ٢٤٣(حتوي  ،اجلزء الرابع من االبتهاج يف شرح املنهاج .٤
يتلوه كتاب : ه قالويف آخر ،وخطها مقبول ،وآخرها يف أثناء الوقف ،الغصب
 . الشافعي  بن عبدالغين... علقه بيده الفانية حممد بن حسن  ،اهلبة
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) ٢٦(ورقمه يف الفهرس الشـامل   ،السادس من كتاب االبتهاج يف شرح املنهاج .٥
بدايات  وآخرها يفالوصية كتاب : أوهلا  ،كتبت خبط مجيل ،لوحاً) ٣٣٧(حتوي 
نسخت لبدر الدين بـن   ،حيرم من النكاحيتلوه باب ما: قال يف آخرها  ،النكاح

 . وعليها توقيف ) هـ٨٦٠(تاج الدين الشافعي سنة 
ورقمها ) ب  ٢٣٤٤٤(برقم  ،اجلزء السادس من كتاب االبتهاج يف شرح املنهاج .٦

سطراً، خطها ) ٢٥(لوحاً، وعدد األسطر ) ١٣٠(حتوي ) ٣(يف الفهرس الشامل 
 ،وع والتنبيهات خبط مكرب ومسـود جيد وكتبت بدايات املسائل والفصول والفر

وآخرها إىل أثناء كتـاب   ،بسم اهللا الرمحن الرحيم باب ماحيرم من النكاح: أوهلا
 . الطالق 

: أوهلا  ،)١٨×٢٦(مقاسها  ،لوحاً) ١٢٦(حتوي  ،االبتهاج يف شرح املنهاج .٧
 . سخ  حتمل اسم الناسخ وال تاريخ النوال ،وآخرها اية اخللع ،كتاب الصداق

 ،لوحاً) ٨٣(وحتوي ) ١٠(مها يف الفهرس الشامل قر ،بتهاج يف شرح املنهاجاال .٨
خطها  ،وتنتهي أثناء كتاب البيع ،كتاب البيع: أوهلا ،سطراً) ٢٩(وعدد األسطر 

وعلى الورقة األوىل توقيع العالمة برهان الدين البقـاعي سـنة    ،وا خروم ،جيد
 ) . هـ٨٦٤(
: أوهلـا  ،)١٩×٢٧(مقاسـها   ،لوحاً) ١٠٠(حتوي  ،االبتهاج يف شرح املنهاج .٩

 . وفيها نقص من األخري ،وخطها جيد ،وتنتهي إىل كتاب الوديعةكتاب الوصايا 
 ،)٢٦(رقمها يف الفهرس الشـامل   ،الرابع من كتاب االبتهاج يف شرح املنهاج .١٠

أوهلا كتاب اإلقـرار   ،)١٩×٢٨(كتبت خبط جيد مقاسها  ،لوحاً) ٢٥٨(حتوي 
ـ ٨٦٠(قال ناسخها فرغت منها سـنة  ،املواتإحياء ب وآخرها إىل كتا  ،)هـ

لسيدنا العبد الفقري إىل اهللا تعاىل بدر الدين بن سيدنا الفقري إىل اهللا تعاىل الشـيخ  
 . الشافعي ... تاج الدين 

يف املكتبة األزهرية ـ القاهرة ـ ورقمها يف الفهرس الشـامل    : النسخة الثانية 
  : ها كمايليووصف ،وهي جزء واحد فقط ،)١٣(
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كتبـت خبـط    ،لوحاً) ٢٢١(حيوي  ،اجلزء العاشر من االبتهاج شرح املنهاج .١
: أوهلا ،وكتبت بدايات املسائل والفصول والفروع والتنبيهات خبط مكرب ،مجيل

بـاب   ،بسم اهللا الرمحن الرحيم  احلمد اهللا رب العاملني اللهم صل على حممـد 
فرعت منـه  : قال يف آخره  ،كتاب اخللعوآخرها إىل اية  ،ماحيرم من النكاح

... ضحوة يوم األربعاء سادس عشر ذي القعدة سنة مخس ومخسني وسبعمائة 
ابـن  كتبه علي بن عبد الكايف  ،يتلوه ـ إن شاء اهللا ـ كتاب الطالق   ،دمشق

 ،ـ واحلمـد اهللا وحـده  اهللا عنهم وعن والديهم   علي بن متام السبكي ـ عفا 
 . حسبنا اهللا ونعم الوكيل  ،وسلممد وآله وصحيه سيدنا حم وصلى اهللا على

كمـل   ،وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم ،واحلمد اهللا: ... وقال الناسخ 
غفر اهللا هلـم   ،نسخ هذا الد حممد بن عبدالقادر بن علي بن سبع بن علي البعلي

ألحد حـادي  ببعلبك ضحوة يوم ا ،آمني واملسلمني أمجعني ،وعاملهم مبا هو أهله
  . عشر شعبان الكرم سنة ثالث وستني وتسع مائة 

ستانبول ـ تركيا، يف تسعة أجزاء،  إيف متحف طوبقبو سراي ـ : النسخة الثالثة  
ووصـفها   ،) ١٩، ١٨، ١١، ٩، ٥، ٤، ١: (وأرقامها يف الفهرس الشـامل  

 : كمايلي
 الفهـرس  ورقمهـايف ) ١/أ ١٣٢٤(برقم  شرح املنهاجاجلزء األول من االبتهاج  .١

سـطراً مقـاس   ) ٢٥(وعـدد األسـطر    ،لوحاً) ٢٧٥(وحتوي  ،)٥(الشامل 
، كتبت خبظ نسخي مجيـل  ،اب الزكاةمن أول الكتاب إىل آخر كت ،)٢٧×١٨(

انتهى  ،وعليها متلك ،وكتبت الفصول والفروع واملسائل والتنبيهات باللون األمحر
سابع عشر مـن  الا يف وانتهى الناسخ من نسخه ،)هـ٧٢٦(املصنف منه يف سنة 

 ) . هـ٧٧٨(ذي القعدة سنة 
ورقمها يف الفهرس الشامل ) ٢/أ ١٣٢٤(الثاين من االبتهاج يف شرح املنهاج برقم  .٢

كتبت خبط  ،من أول كتاب الصيام إىل آخر  التصرية ،لوحاً) ٢٧٧(حيوي  ،)٦(
وكتبـت   ،ناسخها موسى بن عبداهللا حجـازي  ،)هـ٧٧٩(نسخي مجيل سنة 

 . وعليها متلكات  ،فروع واملسائل والتنبيهات باللون األمحرالفصول وال
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ورقمهايف الفهـرس  ) ١/ب ١٣٢٤(اجلزء األول من االبتهاج شرح املنهاج برقم   .٣
سـطراً مقـاس   ) ١٩(وعـدد األسـطر    ،لوحاً) ٣١٥(وحتوي  ،)٤(الشامل 

) ٢٣١(واملوجود من هذه النسخة  ،من أول الكتاب إىل آخر اجلنائز ،)٢١×١٦(
 . وبقية األلواح مطموسة  ،حاً إىل بداية صالة اجلمعةلو
ورقمهايف الفهرس الشـامل  ) ٢/ج ١٣٢٤(الثاين من االبتهاج شرح املنهاج برقم  .٤

الزكـاة  كتاب من أول  ،سطراً) ٢١(وعدد األسطر  ،لوحاً) ١٨٧(وحتوي  ،)١(
لوه آخر اجلزء الثاين يت: وجاء يف آخرها قول الشارح ،االعتكافإىل آخر كتاب 

وجدت هنا خبط مؤلفه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ فرغت    ،أول الثالث كتاب احلج يف
وصلى اهللا على نبينـا   ،)هـ ٧٢٦(منه يف ليلة األحد الثاين عشر من شعبان سنة 

وبدايات املسائل والفصول والفروع والتنبيهـات   ،كتبت خبط مجيل ،حممد وآله
ويالحظ على هذه النسخة أن خطها  ،ومل يذكر عليه اسم الناسخ ،محرباللون األ

 .خمتلف 
ورقمهايف الفهرس الشامل ) ٤/د ١٣٢٤(الرابع من االبتهاج شرح املنهاج برقم   .٥

من  ،)٢٨×١٩(سطراً مقاس ) ٢٧(وعدد األسطر  ،لوحاً) ٢٥٧(وحتوي  ،)١٩(
وكتبت الفصول  ،كتبت خبظ نسخي مجيل ،كتاب الفرائض إىل آخر اجلعالةأول 

ومل يذكر اسم الناسخ  ،وعليها متلك ،ئل والتنبيهات باللون األمحروالفروع واملسا
 . عليها 

برقم  ،كتاب اخلامس من االبتهاج شرح املنهاج للشيخ اإلمام تقي الدين السبكي .٦
وعـدد   ،لوحاً) ٢٨٠(وحتوي  ،)٢٠(ورقمهايف الفهرس الشامل ) ٥/د ١٣٢٤(

ئض إىل آخر كتاب كتاب الفرامن أول  ،)٢٨×١٩(سطراً مقاس ) ٢٥(األسطر 
ويف آخرهـا انتـهى    ،وعليها متلـك  ،كتبت خبظ نسخي جيد ،قسم الصدقات

 . اسم الناسخ  رومل يذك ،)هـ٧٥٤(املصنف منه يف سنة 
اجلزء السادس من شرح املنهاج لإلمام السبكي ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ بـرقم       .٧

د وعـد  ،لوحاً) ٣٠٤(وحتوي  ،)٩(ورقمهايف الفهرس الشامل ) ٦/ي ١٣٢٤(
اية كتـاب   إىلمن أول كتاب اإلقرار  ،)٢٤×١٦(سطراً مقاس ) ٢٣(األسطر 
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وخطها جيد، وكتبت بـدايات الفصـول واملسـائل والفـروع      ،إحياء املوات
واسم الناسخ عبدالعزيز بـن  ) هـ٨٦١(نسخت سنة  ،والتنبيهات باللون األمحر

 .  حممد بن مظفر البلقيين الشافعي
ورقمهايف الفهرس ) ١٠/ف ١٣٢٤(هاج للسبكي برقم اجلزء العاشر من شرح املن .٨

مـن أول   ،سـطراً  )٢٣(وعدد األسطر  ،لوحاً) ٢٢١(وحتوي  ،)١١(الشامل 
 ،يمبسم اهللا الرمحن الـرح :وأوهلا ،كتاب النكاح إىل آخر اية باب نكاح املشرك

وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه  ،واهللا أعلم :وآخره ،كتاب النكاح: قال
فـق  اوو ،واإلعفاف ونكاح العبـد  اريتلوه يف اجلزء الذي يليه باب اخلي ،لموس

الفراع من تعليق هذا اجلزء املبارك يف اليوم األول يف غرة ربيع اآلخر سنة ثـالث  
غفر اهللا لكاتبـه وملالكـه وجلميـع     ،الوكيل بعني ومثامنائة وحسبنا اهللا ونعموس

 . ر اسم الناسخ ومل يذك ،وهو حسيب ونعم الوكيل ،املسلمني
ورقمهايف الفهرس ) ٣/د ١٣٢٤(برقم  ،جزء ثالث من االبتهاج يف شرح املنهاج .٩

سـطراً مقـاس   ) ٢٧(وعـدد األسـطر    ،لوحاً) ٢٧٩(وحتوي  ،)١٨(الشامل 
وخطها جيـد،   ،كتاب الشركة بداياتباب املبيع قبل قبضه إىل  من ،)٢٨×١٩(

يها  يرد فومل ،هات باللون األمحروكتبت بدايات الفصول واملسائل والفروع والتنبي
  . اسم الناسخ وال تاريخ النسخ 

سوريا ـ مكتبة األسد الوطنية ـ    ،يف املكتبة الظاهرية بدمشق:  النسخة الرابعة 
 : ووصفها كما يلي ،)١٧، ١٦، ٨(وأرقامها يف الفهرس الشامل 

ورقمهـا يف الفهـرس   ) ١٩٥٣(بـرقم   ،األول من االبتهاج يف شرح املنـهاج  .١
سـطراً مقـاس   ) ٢٧(وعدد األسـطر   ،لوحاً) ٢٣٩(وحتوي  ،)١٦(الشامل

غ املصـنف  ويف آخره فر ،اية كتاب الزكاةمن أول الكتاب إىل  ،)٢٨×١٩(
يعقـوب بـن   ... علقه بيده الفانية حممد بن  ،)هـ٧٢٥(من هذا اجلزء سنة 

 . وخطها جيد  .غفر اهللا له وجلميع املسلمني  ،الشافعي... عبدالغين 
ورقمهـا يف الفهـرس   ) ٢٠٢٠(برقم  ،األول من االبتهاج يف شرح املنهاججلزء ا .٢

مـن أول   ،سـطراً ) ٣١(وعدد األسطر  ،لوحاً) ٢٧٣(وحتوي  ،)١٧(الشامل
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ويف آخره مت اجلزء األول من كتاب االبتـهاج   ،الكتاب إىل اية كتاب الصيام
علقه لنفسه وملن شاء ... أول اجلزء الثاين كتاب االعتكاف  ،يتلوه اجلزء الثاين

غفر  ،اهللا من بعده الفقري إىل رمحة ربه وغفرانه أمحد بن حممد بن حامد الشافعي
 . اهللا هلم وملن دعا هلم باملغفرة آمني 

ورقمها يف الفهـرس  ) ١٩٥٤(برقم  ،من االبتهاج يف شرح املنهاج ثالثالاجلزء  .٣
على : ... أوله ،سطراً) ٢٥(وعدد األسطر  ،لوحاً) ٢٩٧(وحتوي  ،)٨(الشامل

وحيـد يف مسـتأجرة   : قوله ،ربقال األذرعي وهذا أق ،الرجل يف إتيان البهيمة
وعتـق  : وآخره قوله .خالفا أليب حنيفة فيما إذا استأجرها له  ،أو لغريه للوطء

وهو آخر الكتاب  ،هذا آخر اجلزء الثالثويف آخره . إخل ...من رأس  ةملستولدا
اسم الناسخ أمحـد بـن   ) هـ٨٢٣(مقبول سنة كتبت خبط  ،من شرح املنهاج
 . حممد بن املؤدب 

يف مكتبة األحقاف ـ اليمن ـ جمموعة عبدالرمحن بن شـيخ    : اخلامسةالنسخة  
 : ووصفها كمال يلي ،ومل تذكر يف الفهرس الشامل ،الكاف

 ،لوحـاً ) ٢١٥(حتوي  ،)٢٤٣(برقم  ،اجلزء األول من االبتهاج يف شرح املنهاج .١
وقـي   ،من أول الكتاب إىل باب من تلزمه الزكـاة  ،سطراً) ٢٣(وعدد األسطر 

آخر اجلزء األول من االبتهاج يف شرح املنهاج يتلـوه إن   ،واهللا تعاىل أعلمآخرها 
ووافق الفراغ منه ار السبت  ،من تلزمه الزكاة اىل يف اجلزء الثاين بابشاء اهللا تع
ن اهلجرة النبويـة علـى   ائة مذي احلجة سنة ثالث وعشرين ومثامن خامس شهر

قوبل هذا اجلزء بكمالـه   ،وعليه أيضاً.  إخل ... صاحبها أفضل الصالة والسالم 
آخرهـا يـوم    السذلك يف جمو ،ىلاقة واالجتهاد فصح إن شاء اهللا تعاحبسب الط

كتبه مالكه يوسـف   ،اآلخرة سنة إحدى وأربعني ومثامنائة األحد سابع عشر مجاد
وكتب هذا اجلزء خبط . اهللا له ولوالديه ولسائر املسلمني  الشافعي غفر... حممد 

 .مجيل ومل يذكر اسم الناسخ 
وعدد  ،لوحاً) ٢٥٢(حتوي ) ٢٤٤(برقم  ،شرح املنهاجاجلزء الثالث من االبتهاج  .٢

إىل آخـر  من ضمان البـائع  املبيع قبل قبضه : باب: أوهلا ،سطراً) ٢٩(األسطر 



א אא

 

٨٦ 

االبتهاج أولـه كتـاب    يتلوه اجلزء الرابع من ،ويف آخره واهللا أعلم ،كتاب البيع
مهمل النقط يف األغلـب والعنـاوين   ) هـ ٨٥٧(كتب خبط عتيق سنة  ،اإلقرار

 . وا أثر رطوبة بأوهلا  ،بقلم حممد علي ،كتبت باخلط األمحر
  :  وصف اجلزء املراد حتقيقهب ـ 

القسم مـن نسـخ    والذي خيص هذا ،اجلزء املراد حتقيقه كتاب الصيام واالعتكاف
  :  املخطوط ثالث نسخ 
سـتانبول ـ   إيف متحف طوبقبو سراي ـ   يتالضمن النسخة الثالثة : النسخة األوىل

ورقمها يف الفهرس ) ٢/أ ١٣٢٤(الثاين من االبتهاج يف شرح املنهاج برقم بعنوان  ،تركيا
ـ  ،االعتكـاف من أول كتاب الصيام إىل آخـر    ،لوحاً) ٦٠(حيوي  ،)٦(الشامل  ن م

 ،)هـ٧٧٩(كتبت خبط نسخي مجيل سنة  ،سطراً) ٢٥(وعدد األسطر  ،)٦٢ـ٢/ص(
ملسائل والتنبيهات باللون وكتبت الفصول والفروع وا ،ناسخها موسى بن عبداهللا حجازي

  . واستدراكات ، وعليها متلكات األمحر
   :مميزات هذه النسخة

 . مجيعاًوضوحها يف األلواح  .١
 .  أا سليمة من الطمس واخلروم .٢
 . أا كتبت خبط مجيل  .٣
 . كتبت الفصول والفروع واملسائل والتنبيهات باللون األمحر  .٤
 . مما يدل على أا مقابلة ؛ ل من خطها مجوخبط أ ،كثرة االستداكات عليها .٥

  : أما عيوا إن وجدت
 . جود بعض السقط وقد نبهت عليه يف اهلامش و .١
 . مات عدم النقط يف بعض الكل .٢

   ) .  أ ( ذه النسخة بالرمز هل توقد رمز
ة يف متحف طوبقبـو سـراي ـ    داملوجو ،ضمن النسخة الثالثة أيضاً :ةالنسخة الثاني

 ورقمها) ٢/ج ١٣٢٤(الثاين من االبتهاج شرح املنهاج برقم بعنوان  ،ستانبول ـ تركيا إ
وعدد األسـطر   ،)١٨٧ـ ١١١/ص(من  ،لوحاً) ٧٧(وحتوي  ،)١(يف الفهرس الشامل 
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وجاء يف آخرهـا قـول    ،إىل آخر كتاب االعتكاف الصيام من أول كتاب ،طراًس) ٢٣(
وجدت هنا خبط مؤلفـه ـ    ،آخر اجلزء الثاين يتلوه يف أول الثالث كتاب احلج: الشارح

 ،)هــ  ٧٢٦(رمحه اهللا تعاىل ـ فرغت منه يف ليلة األحد الثاين عشر من شعبان سـنة   
وبدايات املسائل والفصول والفـروع   ،ط مجيلكتبت خب ،وصلى اهللا على نبينا حممد وآله

ويالحظ على هذه النسـخة أن   ،اسم الناسخ اومل يذكر عليه ،والتنبيهات باللون األمحر
وعليهـا أثـر    ،وبعضها خبظ مقبول ،فبعضها كتبت خبط مجيل مشكول ،خطها خمتلف

  . ةرطوب
  : ممريات هذه النسخة

 . أا واضحة يف أغلب األلواح  .١
 . ط يف بعض ألواحها مجال اخل .٢
 . يف أغلب األلواح  سقطلقلة ا .٣

  : عيوب هذه النسخة
 . أن خطها خمتلف فهي أشبه ماتكون باملرقعة  .١
 . ) ١٠٩، ١٠٦/ ص:(أنظر ،وجود بعض السقط وإن كان قليالً .٢

  ) . ب ( وقد رمزت هلذه النسخة بالرمز 
رية بدمشق ـ مكتبـة   يف املكتبة الظاه يتضمن النسخة الرابعة ال:  النسخة الثالثة

برقم  ،األول من االبتهاج يف شرح املنهاجاجلزء بعنوان  ،األسد الوطنية ـ سوريا 
مـن   ،لوحـاً ) ٣٩(وحتـوي   ،)١٧(ورقمها يف الفهـرس الشـامل  ) ٢٠٢٠(
إىل اية الصيام كتاب من أول  ،سطراً) ٣١(دد األسطر وع ،)٢٧١ـ ٢٣٢/ص(

 ،كتاب االبتهاج يتلوه اجلزء الثـاين  ويف آخره مت اجلزء األول من ،كتاب الصيام
علقه لنفسه وملن شاء اهللا من بعده الفقـري  ... أول اجلزء الثاين كتاب االعتكاف 

إىل رمحة ربه وغفرانه أمحد بن حممد بن حامد الشافعي غفر اهللا هلم وملن دعا هلم 
  . باملغفرة آمني 

   :مميزات هذه النسخة 
 . سليمة من الطمس واخلرم  .١
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 .عض احلواشي أشرت إليها يف مكان ورودها عليها ب .٢
  : عيوب هذه النسخة

 . تشابك بعض حروف بعض الكلمات  .١
 . عدم النقط يف بعض الكلمات  .٢
 . عدم وضوح بعض الكلمات  .٣
 ) . ١٠٥/ص: (أنظر. وجود بعض السقط  .٤

  ) . ج ( وقد رمزت هلذه النسخة بالرمز 
ثالث  ،اجلزء املراد حتقيقههذا وبناًء على ما تقدم من وصف النسخ يكون نصيب 

  .   يف كتاب االعتكاف نيونسخت ،نسخ يف كتاب الصيام
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 مناذج من نسخ املخطوط 

 للنص احملقق
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٩٠ 

 
 ) أ ( الصفحة األوىل من النسخة 

  
  

  وفيها تاريخ النسخ ) أ ( الصفحة األخرية من النسخة 
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 ) ب ( الصفحة األوىل من النسخة 

  
  خمتلفة اخلط ) ب ( من النسخة ) ١٢٢(الصفحة 
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  خطها مجيل ) ب ( من النسخة ) ١٢٣(ة الصفح

  
  خطها خمتلف ) ب ( من النسخة ) ١٣٢(الصفحة 
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  خطها خمتلف عن اخلطني السابقني ) ب ( من النسخة ) ١٥٤(الصفحة 

  
  ) ب ( الصحفة األخرية من النسخة 
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  من أول كتاب الصيام ) ج ( من النسخة ) ٢٤٩(الصفحة 

  
  .وهي األخرية من كتاب الصيام وعليها تعليقات ومتلكات ) ج ( من النسخة ) ٢٨٩(الصفحة 
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  )١(] بسم اهللا الرمحن الرحيم، وباهللا التوفيق[// 

  كتاب الصيام
 وصـام  ،وقد  صام الرجل صوماً وصـياماً  ،الصوم اإلمساك عن الطعم: )٢(قال اجلوهري

أو  عن طعامٍكل ممسك : )٤(وقال أبوعبيدة// ، )٣(تالفعاالفرس صوماً، أي قام على غري 
: الطعم، والصيام عن  )٧(]اإلمساك[الصوم : )٦(وقال ابن فارس ،)٥(أو سرٍ فهو صائم كالمٍ

R  Q  P  O     N  M  L      } :، وأما قوله تعاىل)٨(خيلٌ صيام: القيام يف قوله
S  z )صياماً وكـانوا اليتكلمـون يف صـيامهم، واملشــــهور     : )١٠(فقيل )٩  

                                                 
 ) . ج ( و ) ب ( ساقط من )   ١(
، ابن أخت أيب إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفـارايب  الفارايب إمساعيل بن محاد اجلوهري،أبو نصر، : اجلوهري)  ٢(

وأصله من بالد الترك من فاراب وهو إمام يف اللغة والنحوي والعـروض، ولـه    صحاح يف اللغة،كتاب ال صاحب
  )  . هـ٣٩٨( سنة : ، وقيل)هـ ٣٨٦(مصنفات غري الصحاح، مات سنة 

مـد  حملالبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة،  ،) ٢/٢٠٥( ،ياقوت بن عبد اهللا احلموي ،عبد اهللا يبأل ،معجم األدباء[
 . )]٢٧/٢٨١ (لذهيباحممد بن أمحد  ،شمس الدينل ،تاريخ اإلسالم ،)٦٦/ ١( أبادي، وب الفريوزبن يعق

 ) . ٦٠٦/ص(للجوهري  ،الصحاح: انظر)   ٣(
جماز القرآن، وغريـب  :  من تصانيفه ، النحوي اللغوي ،البصري ،موالهممعمر بن املثىن  التيمي : ةأبو عبيد) ٤(

  ) . هـ٢٠٨( تويف سنة  ،احلديث
  ،خلكان البن ،وفيات األعيان ،) ٩/٤٤٥( لشمس الدين الذهيب سري أعالم النبالء  ،)١/٢٢٤(البلغة [ 
 )٥/٢٣٥ . [ ( 
 ) . ٢/٦(معمر بن املثىن  ،أليب عبيدة ،جماز القرآن: انظر)  ٥(
 ،س اللغـة مقـايي  :اتهصنفممن بن حبيب القزويين اللغوي، ، أمحد بن فارس بن زكريا نيأبو احلس: ابن فارس) ٦(
  ) .هـ٣٩٥(تويف سنة .  وغريب إعراب القرآن ،جممل اللغةو
 ) ] ١/٩٣(ي، اوودمحد بن حممد الد، ألطبقات املفسرين، و)١/٦١(البلغة  ،)٥٣٣ /١( ،معجم األدباء[ 
 ) . ج ( ساقط من )  ٧(
جزء من صدر بيت : م وقوله خيلٌ صيا: قلت) .  ٥٤٦/ ٢(، أمحد بن فارس نيأليب احلس ،جممل اللغة:  انظر) ٨(

  :بيت للنابغة الذبياين
 وخيلٌ غري صائمة حتت العجاج وأخرى تعلك اللجما     خيلٌ صيام.  

 ) .١/١١٥(ديوان النابغة الذبياين : انظر

 .  R  Q  P  O     N  M  Lz   } :) ب ( و ) أ ( ويف النسخة  ،)٢٦( :اآلية مرميسورة )  ٩(

 ) . ١/١٣٥(سلم املتعلم : انظر. حبثاً كان أو جواباً  ،مدلوهلاصيغة متريض تدل على ضعف : قيل) ١٠(

 א

 /٢٥٠ 

 /٢ 
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٩٦ 

تاًصخمصوص، وهو إىل آخر النهار: ، وعلى هذا قيل)١(م بدليل قولـه  ،إنه صمت:  {  P
     S  R  Qz )٢(  .  
)٣(إمساك خمصوص يف زمنٍ خمصوص من شخصٍ خمصـوص : ويف الشرع

ورمبـا   ،
عنيٍ من الظاهر إىل البـاطن يف منفـذ    دخالِن إعإمساك مجيع النهار القابل للصوم : قيل

، مع بالتحرمي وعلمٍعن قصد وذكرٍ  )٦(واالستقاء  )٥(واستنزال املاء )٤(اجلماعمفتوح، وعن 
  .  )٩( )٨(والنفاس )٧(مع النية من عاقل مسلم طاهر عن احليض

أنه يقتضي أن الصوم اليطلق إال على إمساك مجيع : أحدمها: وهذا يرد عليه أمران
  صام من أول: باقيه، ولذلك يقالإمتام  )١٠(النهار، واحلق أنه يطلق عليه وعلى بعضه بشرط

  
  

                                                 
حممـد بـن جريـر الطـربي      ،أليب جعفر ،تفسري الطربي ،)٥/٤٣٤(  ،منظور البن ،لسان العرب: انظر)  ١(
 ) . ٣/١٦١( البغوي حلسني بن مسعودا ،أليب حممدتفسري البغوي،  ،)٨/٣٣٣(
 ،واملصباح املنري يف ذيب تفسري ابـن كـثري  ، ) ٤/٣٣٥(مني الشنقيطي للشيخ حممد األ ،أضواء البيان: انظر) ٢(

واحلاوي الكبري، أليب احلسـن،   ،)٨٢٣/ص(مجاعة من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرمحن املباركفوري : إعداد
 )  . ٦/١٦١(اموع  ،)٣/٢٩٤(ملاوردي اعلي بن حممد بن حبيب 

 ) . ٦/١٦١(  ،للنووي زكريا حميي الدين بن شرف أليب  ،شرح املهذباموع :  انظر)  ٣(
 . )١/٢٠٣(لسان العرب : انظر. كناية عن النكاح : اجلماع) ٤(
قال الفيومي يف املصباح و ،)٢/٦٨٥(النهاية : انظر. ويسمى ماء الرجل  ،خروج املين استدعاء: استنزال املاء) ٥(

العادة : يف عرفناومعناه . ))غري اجلماع حىت دفق  استدعى منيه بأمر :واستمىن الرجل((): ٣٠٠/ص( املصباح املنري
 . السرية 

 ) . ٢/٥٠٦(النهاية : انظر. استخراج مايف اجلوف عمداً : االستقاء ) ٦(
خيرج من أقصى رحـم املـرأة يف   ،  دم جبلة تقتضيه الطباع السليمة: يف اللغة السيالن، ويف الشرع: احليض) ٧(

  ) . ١/٩٥(اإلقناع للشربيين ) . ١٢٠/ص( املنهج القومي: انظر ، أوقات الصحة
.  أي بعد فراغ الرحم من احلمـل  ،عقب الوالدة  الدم اخلارج من فرج املرأة :وشرعاً، الوالدة  :لغة: النفاس) ٨(

 ) . ١/٩٦(اإلقناع للشربيينو ،)١٠٥٩/ص(، والصحاح)٢/٧٧٧(النهاية : انظر
وكفاية النبيه  ،)١/٢٣٧(  ،حممد بن حممد بن حممد الغزايل ،حامد الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي، أليب: انظر)  ٩(

 . خمطوط ) ٤/١(الرفعة  البنإىل شرح التنبيه 
. ما ال يتم املشروط إال بـه  : العالمة ومنه أشراط الساعة، أي عالماا ، ويف االصطالح: يف اللغة: الشرط)  ١٠(

 .  )٢/١٠١(أليب إسحاق،إبراهيم بن علي الشريازي ، وشرح اللمع يف أصول الفقه، )٥٤٢/ص(الصحاح : أنظر

א
א  א

א
 א
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٩٧ 

البد أن يتكرر قبـل   )٢(اغيموالْ )١( t  s   r  q     p z}  :النهار إىل آخره، قال تعـاىل 
نعم إمساك البعض مقتصراً عليه ليس بصوم شرعي؛ ألا عبادة واحدة يفسـد   ،)٣(الغاية

   . )٤(بعضها بفساد بعض
 وحينئذ يلزم أن التصح ،ة يف حقيقة الصومأن ظاهر جعل هذه األمورداخل: الثاين

نية الصوم إال ممن يعرف داللته على هذه األمور، ويستحضرها حالة النية، ولعل كثرياً من 
موضوعاً لإلمساك عن الطعم واعتبِر يف صحته  )٥(]الصوم[العوام اليعرف ذلك، فلوجعلَ 

يف مدلوله سلم عن هذا اإليراد  هذه األمور على سبيل االشتراط من غري أن تكون داخلة
فأي ضرورة تلجـئ إىل  ، ، وكان هذا أقرب إىل اللغة على ماقاله اجلوهري وابن فارس//
  .  احلقيقة إىل هذه األمور اخلفية من غري دليل )٦(]نقل[

والنيـة،   )٧(واإلمساك عن الطعام والشراب معلوم لكل أحد من مدلول الصـوم 
الصوم الشـرعي هـو   : الشرع أيضاً، فاألوىل أن يقال ذلك يف النهار مشهور من وكون

اإلمساك عن الطعام والشراب يف بياض النهار مع النية بشرائط خمصوصة، وقـد ذكـر   
.)١٠(، وسـنتكلم عليـه  )٩(بعد هذا أن النية شرط للصوم، وأن اإلمساك شرط )٨(املصنف

                                                 
  .  ١٨٧: سورة البقرة من اآلية   )١(
والنهاية  ،واملصباح املنري ،وخمتصرها ،والصحاح ،مل أعثر له على تعريف  يف كتب اللغة كلسان العرب: الْمغيّْا) ٢(

جعلت لـه غايـة    الشيء الذي  شراح أنهإال أن املفهوم من كالم املفسرين وال ،هاريوالنهاية يف غريب احلديث وغ

لفخر الدين  ،التفسري الكبري: انظر.   ]٦: المائدة[ L  K  Jz  } : ينتهي إليها عند الكالم على قوله تعاىل
 ) . ١/٥٢(حممد اخلطيب الشربيين  ،للشيخ ،مغين احملتاج إىل معاين املنهاج ،)٥/٩٥(الرازي 

 نهاية يف غريـب احلـديث واألثـر، البـن    وال ،)٧٩٢/ص(ح الصحا: انظر. مدى الشيء ومنتهاه : الغاية) ٣(
 ) . ١/٣٣٦(األثري

 ) . ٦/١٨١(واموع  ،)٣/٤٢١(احلاوي : انظر) ٤(
 .  وال يستقيم املغىن إال ا) ج ( ساقط من )  ٥(
 .وال يستقيم املغىن بدوا) ب ( ساقط من )  ٦(
 . حبيث إذا أطلق لفظ الصوم فهم منه ذلك ) ٧(
: قال املصـنف : وسيأيت أنه يصرح به فيقول) منهاج الطالبني (مصنف املنت املشروح  ،اإلمام النووي: فاملصن) ٨(

 . يف شرح املهذب
 ) .٣٥/ص(حميي الدين النووي  ،أليب زكريا ،منهاج الطالبني: انظر) ٩(
 . وفصل اإلمساك  ،عند وردمها يف فصل النية) ١٠(

/١١٥ 

א א
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٩٨ 

)١(واألصل يف وجوب صوم رمضـان الكتاب والسنة واإلمجاع  
 :اىلقـال تعـ ،

 {  X  W       V  U  T  Sz ٢(اآلية( وقال ، يف حديث طلحة)٣( :))  ـومصوت
)٤()) شهر رمضانَ

وغري ذلك من األحاديث، وهو معلوم من الدين بالضرورة، من جحده  
  . )٥(جحده كفر وقتل بكفره

، واختلف )٦(وكان ابتداء فرض صوم رمضان يف شعبان من السنة الثانية من اهلجرة
لعلماء هل هو أفضل من الصالة، أو هي أفضل منه، وهو مذهبنا، أو الصـالة  واختلف ا

مبكة أفضل منه، والصيام باملدينة أفضل من الصالة، مراعاة ملوضع نزول فرضـهما علـى   
  .    )٨( )٧(أقوال

  : ، وقيل)١٠(رمضان، سواء كان هناك قرينة أو ال: أنه اليكره أن يقال )٩(والصحيح
ــل   : وقيـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
للوزير  ،واإلفصاح عن معاين الصحاح، ) ١/٢٢٦(بن القطان يب احلسن ايف مسائل اإلمجاع، ألاإلقناع : انظر) ١(
 ) .٢/٥٢(أليب الوليد بن رشد   ،بداية احملتهد ،)١/١٩٤( بن هبرية  ا
  . ) ١٨٣(ية اآلسورة البقرة )  ٢(
 ،جلنـة أحد العشرة املشهود هلـم با  ،طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي ،أبوحممد:  طلحة) ٣(

  ) .  هـ٣٦(يف موقعة اجلمل سنة  قتل   ،عدة أحاديث روى عن النيب 
 ،تقريب التهذيب ،)٣/٢٩٨(حجر العسقالين  البن ،ذيب التهذيب ،)٣/٤٣٠(حجر العسقالين  البن ،اإلصابة[ 
 )] .  ١/٢٣( ،سري أعالم النبالء ،حجر العسقالين البن

، ))ام رمضان يوص(( بلفظ ) ٤٦( برقمالزكاة من اإلسالم : ، باباناإلمي: كتابيف ) ٣٢/ ص(رواه البخاري ) ٤(
بيان الصلوات : باب ،اإلميان: كتاب يف) ٣٨/ ص( مسلمرواه و ،٦٩٥٦، ٢٦٧٨، ١٨٩١: أطرافه يف انظرو، ))

  .))  وصيام شهر رمضان(( بلفظ  ،)١١(ح ،اليت هي أحد أركان اإلسالم
وحبر املـذهب يف   ،) ٩٣/ص( إبراهيم بن علي الشريازي  إسحاق،أليب  ،التنبيه يف فقه اإلمام الشافعي: انظر)  ٥(

لإلمام حيىي بن أيب  ،والبيان، )٤/٢٥٦(عبدالواحد بن إمساعيل الروياين،  ،فروع مذهب اإلمام الشافعي، أليب احملاسن
 ). ٣/٤٦٥(اخلري بن سامل بن أسعد بن عبد اهللا العمراين  

 ) . ٦/١٦٣(واموع  ،)٦٥/ص(تاريخ خليفة بن خياط  : انظر)  ٦(
 . رمحه اهللا ، مصطلح عند الشافعية يريدون ا أقوال الشافعي: األقوال) ٧(
 ) . ٤/٢٥٨(و حبر املذهب  ،)٣/٣٩٦( احلاوي )  ٨(
: انظر ،أو الوجوه ألصحاب الشافعي، مصطلح عند الشافعية يريدون به الرأي الراجح من الوجهني: الصحيح) ٩(

 ) . ١/٧٦(لطالبني أليب زكريا النووي  بتحقيق الدكتور أمحد عبد العزيز احلداد مقدمة منهاج ا: انظر
 ) . ٦/١٦١( واموع  ،)٣/٣٩٦(احلاوي : انظر)  ١٠(

א
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٩٩ 

  
إن كان هناك قرينة : ، وقيل)١(هر رمضان، وهو مذهب لبعض العلماءإال أن يقول ش يكره

، والصـحيح  )٣(عن أصحابنا )٢(، نقله املاورديوإال كرهقرينة تدل على الشهر مل يكره، 
)٤(األول

h   }  :وذكر بعض الفضالء أنه حيث  أريد الظرفية يؤتى بشهر كما قال تعاىل ،

  m  l  k  j  iz )وحيث أريد اجلميع يقال ،بعضهألن اإلنزال كان يف ؛  )٥: 
  . )٦())صام رمضانَ نم (( :وعلى ذلك قولهاسم موضوع له، نه ؛ ألرمضان :يقال

رمضان صوم واجب فنسخ أو ال،  )٧(]صوم[واختلف العلماء هل كان قبل نزول 
كان عاشوراء  : مبذهب الشافعي على ما قاله املاوردي الثاين، وعلى األول قيل )٨(واألشبه
  .   )٩(األيام البيض :وقيل

  :لقــوله   )كمال شعبان ثالثني، أو رؤية اهلاللإجيب صوم رمضان ب( :قال
ويف  )١٠(متفق عليه )) ثنيثَال هروا لَإِنْ أُغْمي علَيكُم فَاقْدَصوموا لرؤيته وأَفْطروا لرؤيته فَ ((

                                                 
 ،)٦٨٠/ ص(شـرح مسـلم   : انظرإىل اإلمام مالك ـ رمحه اهللا ـ   : نسبه اإلمام النووي ـ رمحه اهللا ـ   )  ١(
 ) .  ٦/١٦١(اموع : انظرو
أحد أئمة الشـافعية أصـحاب    ،البصري ،أبو احلسن، علي بن حممد بن حبيب املاوردي اإلمام، :دياملاور ) ٢(

  ) . هـ٤٥٠(تويف رمحه تعاىل سنة  ،الوجوه، من مؤلفاته احلاوي شرح خمتصر املزين
 . ]) ٢/٢٠٦(  اإلسنويطبقات  ،)٢/٦٣٦(أليب زكريا، النووي  ،ذيب طبقات الفقهاء الشافعيه[ 
 ) . ٣/٣٩٦(احلاوي : انظر)  ٣(
 ) .٦٨٠/ ص(وشرح النووي على صحيح مسلم  ،) ٦/١٦١(اموع : انظر)  ٤(
 .  )١٨٥(سورة البقرة من اآلية ) ٥(
 ،)١٩٠١(بـرقم    ،من صام رمضان إمياناً وحتساباً ونية: باب ،الصوم: يف كتاب) ٣٦١/ص(رواه البخاري )  ٦(
الترغيب يف قيام رمضان وهـو  : باب ،الصالة: كتابيف ) ٢٩٩/ص(ومسلم  ،٢٠٠٨،٣٨،٣٧: أطرافه يف انظرو

 ) . ٧٦٠(١٧٥ برقم ،التراويح
 . واملثبت هو املوافق ملا يف احلاوي ) ج ( ساقط من  )  ٧(
لكـن   ،ويستعمل فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على جـوابني  ،هو ما كان أقوى شبهاً بالعلة :األشبه ) ٨(

 ) . ١/١٠١٩(املذهب الشافعي : انظر .العلة يف أحدمها أقوى 
 ) . ٣/٣٩٦(احلاوي : انظر)   ٩(
وجـوب صـوم   : باب ،الصيام: يف كتاب ) ٤١٨/ ص(ورواه مسلم  ،ومل أجده يف البخاري ذا اللفظ)   ١٠(

 )  . ١٠٨٠(٤برقم  ،رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته
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شعبانَ فَأَكْملُوا عدةَ  ((ويف رواية البخاري  ،)١( )) وا العدةَفَإِنْ غُم علَيكُم فَأكْملُ ((رواية 
ويف روايـة   )٣()) ثنييكُم الشهر فَعدوا ثَالفَإِنْ غُمي علَ ((ويف رواية  )٢()) ثنيشعبانَ ثَال

))وا حومصفال تتوا حرفْطوال ت هورى تتهورى ت، لَيع فَإِنْ غُمفَاقْد ـ كُم ، ويف )٤()) هروا لَ
ــة    روايـــــــــــــــــــــــــــــــــ

)) وافَاقْدر  هلَيذَإِ ((ويف رواية  )٥())عمتأَيواالْهِال ا رومواذَوإِ ،لَ فَصرفَأَفْط وهمتأَيفَإِنْ، ا ر 
وهذه الروايات كلها صـحيحة، منـها مـاهو يف     )٦())ثني يوما غُم علَيكُم فَصوموا ثَال

بخاري، ومنها ماهو يف مسلم، ورواية البخاري اليت ذكرناها صرحية يف إكمال شـعبان  ال
ثالثني، والرواية األخرية صرحية يف إكمال رمضان ثالثني، فيجمع بينهما، ويكون املـراد  
من الروايات املطلقة أنه مىت غم اهلاللُ يكْملُ ذلك الشهر الذي غم يف آخـره ثالثـني،   

ـ اهللا   رضـي ـ   عائشةؤية ليلة ثالثني والتشترط بعده، وروى أبو داود عن وتشترط الر
)٧(يتحفَّظُ  اللَّه ولُسر انَكَ((: عنها قالت

 مفَّظُ  نحتانَ ماال يبعش من رِهغَي،  ومصي ثُم

                                                 
النيب إذا رأيتم اهلالل فصومو وإذا رأيتموه فأفطروا، قول : باب ،الصوم: يف كتاب) ٣٦٢/ص(رواه البخاري )  ١(

 ) . فأكملوا العدة ثالثني ( بلفظ ) ١٩٠٧(فأفطروا، برقم 
قول النيب إذا رأيتم اهلالل فصومو وإذا رأيتموه فأفطروا، : باب ،الصوم: يف كتاب) ٣٦٢/ص(رواه البخاري )  ٢(

م رمضـان لرؤيـة اهلـالل    وجوب صو: باب ،الصيام: يف كتاب ) ٤٢٠/ص(و مسلم  ،)١٩٠٩(فأفطروا، برقم 
 ) .١٠٨١(٢٠برقم   ،والفطر لرؤيته

   ،وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته: باب ،الصيام: يف كتاب ) ٤٢٠/ص(رواه مسلم )  ٣(
 ) .١٠٨١(١٩برقم 

 ،فطرواوإذا رأيتموه فأ ا،قول النيب إذا رأيتم اهلالل فصومو: باب ،الصوم: يف كتاب) ٣٦٢/ص(رواه البخاري )  ٤(
، وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل: باب ،الصيام: يف كتاب ) ٤١٨/ ص(ورواه مسلم  ،)١٩٠٦(برقم  ،فطروافأ

 ) . ١٠٨٠(٦برقم   ،والفطر لرؤيته
مع أن املؤلف نص على أن مجيع الروايـات يف البخـاري    يف الصحيحني هذه الرواية ذا اللفظقف على مل أ)  ٥(

ولعلها وقعت تصحيفاً مـن  . ء أوردها ومل أجد أحداً من الفقها ،حيحني أيضاًها يف غري الصمث مل أقف علي ،ومسلم
 . أعلم واهللا )) وأقدروا عليه (( ومل يشرح )) وأقدروا له (( النساخ؛ ألن املؤلف شرح قوله 

 بـرقم   ،وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيتـه : باب ،الصيام: يف كتاب) ٤٢٠/ص(رواه مسلم )  ٦(
١٠٨٠(١٧( . 

قـال  ، )٢/٥١٣(ولسان العـرب  : انظر. يف األمور والكالم التيقظ من السقطة وقلة الغفلة التعاهد : يتحفظ)  ٧(
 فظحليأي يتكلف يف عد أيام شعبان : يتحفظ) : (( ٦/٣١٨(شرح سنن أيب داود عون املعبود حممد مشس احلق يف 

 )) .صوم رمضان 

 א

א
א
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 اسـناد هـذا  : )٢(، قال الدارقطين)١()) ثني ثُم صامثَاله فَإِنْ غُم عليه عد ،لرؤية رمضانَ
، واملراد حال بينكم وبينه غيم ،غممت الشئ إذا غطيته :، وقوله غم من قولك)٣(صحيح
، وغَبِي بفـتح الغـني   )٥(بضم الغني وتشديد امليم وختفيفها )٤(]وغُمّي[غُم وأُغْمي : يقال

ا، ومعناه عنـد الشـافعي   ، وقوله فاقدروا له، بالوصل وضم الدال وكسره)٦(وكسر الباء
، )٧(قُدر بالتخفيف وقُدر بالتشديد: يقال ،قدروا له متام العدد ثالثني يوماً :ومجهور العلماء

حتت السحاب، وأوجب الصيام إذا حصل  وقدروهضيقوا له، : )٨(، وقال أمحد)٧(بالتشديد
بـن  ا، وقـال  )١٠(، وهو مردود بروايـة البخـاري  )٩(حصل الغيم ليلة ثالثني من شعبان

ــ    ،)١١(جريســـــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

                                                 
 . ) ٢٣٢٥( برقم  ،إذا غُمي الشهر: باب ،لصوما: كتاب يف) ٢٦٥/ص(رواه أبو داود )  ١(
صاحب املصـنفات   ،علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود البغدادي الدارقطين ،أبو احلسن: الدارقطين) ٢(

  .) هـ٣٨٥(تويف سنة  ،والعلل ،السنن: الكثرية منها 
 اإلسـنوي طبقـات   ،) ٢/٦١٦( طبقـات الفقهـا الشـافعية   وذيب   ،)١/١٦٤(طبقات ابن قاضي شهبة  [
)١/٢٤٦ .[( 
  .)  ٢١٣٠(برقم  ،)٢/١٣٧(علي بن عمر الدارقطين  ،سنن الدارقطين أليب احلسن)  ٣(
 )  . أ ( ساقط من )  ٤(
 ) . ٢٣٠/ص(وخمتار الصحاح  ،)٢/٣٢٣(النهاية : انظر)  ٥(
 ) . ٦/٥٧١(لسان العرب ، ) ٢/٢٨٨(املصدر السابق : انظر)  ٦(
 )  .٢٥٥/ص(املصباح املنري  ،)٨٤١/ص(الصحاح  ،)٢/٤٢٣( النهاية: انظر)  ٧(
 ) .٣/٣٧٤(النجار الفتوحي احلنبلي  البن ،ومعونة أويل النهى شرح املنتهى ،)٤/٣٣٢( املغين )٨(
وأما إجياب صومه فال أصـل يف  (( : )٢٥/٩٩(يف جمموع الفتاوىبن تيمية ـ رمحه اهللا  ـ   قال تقي الدين )  ٩(

؛ ولكن كثري من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إجياب صومه فنصروا ذلـك  صحابةكالم أحد من أ يف والكالم أمحد، 
، فال تتوجـه  مل أجد عن أمحد أنه صرح بالوجوب وال أمر به((): ٤/٤٠٦( وقال ابن مفلح يف الفروع ،)) القول 

         )) . إضافته إليه 
 . حة السابقة فها يف الصجيوقد تقدم ختر) )فإن غم عليكم فأكملوا العدة(( : وهي قوله )  ١٠(
وعنه انتشـر   ،شيخ الشافعية يف عصره ،أمحد بن عمر بن سريج البغدادي ،أبو العباس ،القاضي :ابن سريج)  ١١(

  .  )هـ ٣٠٦(تويف بغداد سنة  ربعمائة مصنف، منها الودائع،أبلغت مصنفاته  ،فقه الشافعي يف أكثر اآلفاق
 ) ]١/٩٠: (، طبقات ابن قاضي شهبة ) ١/٣١٦: ( اإلسنويطبقات ، و)٣/٢١(ى طبقات الشافعية الكرب[ 
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 الخـتالف  ويكون اختالف اجلوابني يف احلديث ،)٢(قدروه حبساب املنازل: )١(وابن قتيبة
 ،العدة ثالثـني  //حيسب منازل القمر وهم األكثر مأمورون بإكمال  فمن الأفهام الناس، 
استبان له كمال الشهر دخل فيما بعده بالعلم الذي حصل له، ورد بقوله  ومن حيسن إذا

:)) ُا أةٌ الإِنيةٌ أُممبسحوال ن بكْتكَذَا ، نهكَذَا وه ره٣()) الش(
اخلالف مـن   وهذا  

الوجـوب،   بعدم ، ومنهم من يقطع)٥(من حيكيه عن ابن سريج يف الوجوب )٤(األصحاب
  والقاضـي أيب  )٧(والقفـال   وعدمه، وينسب اجلواز إىل ابن سـريج  )٦(وحيكيه يف اجلواز

  
  
  

                                                 
 ،غريـب القـرآن  : من مصنفاته  ،املروزي: وقيل ،الدينوريعبداهللا بن مسلم بن قتيبة  أبو حممد،: ابن قتيبة)  ١(

  ).هـ٢٧٦(تويف سنة  ،وكتاب املعارف ،وغريب احلديث
 .] ) ١٠/١٧٠(لخطيب البغدادي لداد، اريخ بغوت ،)١٣/٢٩٦(سري أعالم النبالء [
فإنه يدلكم على أن الشـهر   ؛قدروا له منازل القمر: وقيل: قال ابن األثري يف النهاية  ،أي منازل القمر: املنازل) ٢(

 ) . ٢/٤٢٣(النهاية  انظر. تسع وعشرون أو ثالثون 
 ،)١٩١٣( بـرقم   ،))حنسـب  النكتب وال(( قول النيب : باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٣/ص(رواه البخاري )  ٣(
 بـرقم   ،وجوب صوم رمضـان لرؤيـة اهلـالل والفطـر لرؤيتـه     : باب ،الصيام: يف كتاب) ٤١٩/ص(مسلم و
 ) .٦/١٧٩: (اموع: انظر .ومن قال حبساب املنازل فقوله مردود  :قال النووي). ١٠٨٠(١٥

رمحهـم اهللا   ،ة على أصول الشـافعي فقهاء الشافعية أصحاب الوجوه املخرج: مصطلح يراد به  :األصحاب)  ٤(
 . )١/١٣٩( ،اموع مقدمة  :انظر. مجيعاً 

 :وعنـد األصـوليني   ،)٩/٢١٧(سان العرب ل: انظر. وجب الشيء جيب وجوباً إذا ثبت ولزم :  الوجوب) ٥(
، )١/٢١٢(الربهان للجوين : انظر . وقيل ما يذم تاركه شرعا ،وقيل ما يعاقب تاركه ،ماتوعد بالعقاب على تركه

 . ))كثري من العلماء التعريف الثالث رجح: (()١/١٠٢(روضة الناظر شعبان إمساعيل يف حتقيقه ل. قال د
 :انظـر .  ما أُذنَ يف فعله  : وعند األصوليني ،)١/٣٠٨:(انظر. التساهل والتسامح يف البيع واالقتضاء : اجلواز) ٦(

 . )١/٢٥٧(للزركشي البحر احمليط يف أصول الفقه 
وشرح  ،شرح التلخيص: من تصانيفه  ،القفال الصغري ،عبداهللا بن أمحد بن عبداهللا  املروزي ،أبو بكر:  القفال )٧(

   .) هـ٣٢٧(تويف سنة  ،والفتاوى ،وشرح الفروع
 ]. ) ١٧/٤٠٥(سري أعالم النبالء  ،)٢/١٤٧( اإلسنويطبقات  ،)١/١٨٦( طبقات ابن  قاضي  شهبة[

 א

 ٣/أ
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إذا  )٥(، وهذا اخلالف يف احلاسـب )٤( )٣(حيصل ثالثة أوجه )٢(ومن الطريقني، )١(الطيب 
 )٦(عرف منازل القمر، وعلم به وجود اهلالل، وإمنا امتنعت رؤيته حبائلٍ كالغيم، أما املنجم

فال خالف أنه ال جيب عليه، وهل جيوز له، ففيـه   )٧(بالنجوم// إذا عرف ذلك  )٦(املنجم
 ؛والصحيح األول: )٨(قال الروياين: فيه وجهان: والثاينه به، ال جيوز نيت: أحدمها طريقان،

، هكـذا حكـى الرويـاين الطـريقني يف     )٩(ألن النجوم المدخل هلا يف أحكام الشرع
اقتصر على أصحهما، ويتعني القطع ا لتظافر أدلـة   )١٢(، وإن كان الرافعي)١١()١٠(البحر

عتماد قوهلم يف حق نفسهم وغريهم، الشريعة على املنع من الرجوع إىل املنجمني، وعدم ا

                                                 
: من تصـانيفه   ،أحد أئمة املذهب وشيوخه املشاهري ،هر بن عبداهللا بن طاهر الطربيطا: القاضي أبو الطيب) ١(

  . )هـ ٤٥٠(تويف يف بغداد سنة  ،وشرح الفروع ،وارد ،حنو عشرة جملدات ،التعليق
 . )]٢/٥٨( اإلسنويوطبقات  ،)١/٤٩٣(ذيب طبقات الفقهاء الشافعية  ،)١/٢٣١(طبقات ابن  قاضي  شهبة [ 
 :انظـر  . يطلق على اختالف  األصحاب يف حكاية املـذهب  ،مصطلح فقهي عند الشافعية :ريق والطرقالط) ٢(

 .  )١/١٣٩(ع مقدمة امو
 ،أقوال األئمة املنتسبني إىل مذهب الشافعي اليت خيرجوا علـى أصـول مذهبـه    ،مصطلح يراد به:  األوجه)  ٣(
 ) .  ١/١٣٩( مقدمة اموع :رانظ. وجيتهدون يف بعضها  ،ستنبطوا من قواعدهيو
 ) . ٤/٢٨١(حبر املذهب للروياين )  ٤(
 ) .١/٢٣٥(اإلقناع للشربيين : انظر. هو من يعتمد منازل القمر بتقدير سريه :  احلاسب) ٥(
 ) . ٨/٤٧٢(لسان العرب : انظر. الذي ينظر يف النجوم حيسب مواقيتها وسريها هو :  املنجم) ٦(
لسان العـرب  : انظر.  من كواكب السماء، وهي بالثريااسم لكل واحد : هو يف األصل، مجع جنم:  النجوم) ٧(
)٨/٤٧٢ . ( 
: مـن تصـانيفه    ،الطربي ،عبدالواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد بن أمحد الروياين ،أبو احملاسن: الروياين )٨(

   ).هـ ٥٠٢: وقيل  ،هـ ٥٠١(سنةشهيداً يوم اجلمعة على أيدي الباطنية مات  ،واحللية ،والكايف ،البحر
 ) ] . ١٩/٢٦٠(سري أعالم النبالء  ،)١/٢٧٧( اإلسنويطبقات  ،)٢/٢٩٤(طبقات ابن  قاضي  شهبة [ 
أو ، ن من عرف حبساب املنازل أن غداً من رمضـان إ :)٦/١٨٨(يف اموع ، وقال النووي)٣/٤٨١( البيان)  ٩(

إىل ... ألن النجوم المدخل هلا يف العبادات  ؛الثاين الجيزئه: انوجه، أخربه عارف بذلك فصدقه فنوى وصام بقوله
 . إخل ...اليلزم احلاسب وال املنجم وال غريمها : احلاصل يف هذه املسألة مخسة أوجه أصحها: أن قال

 . أليب احملاسن الروياين  ،وهوكتاب يف فروع  مذهب اإلمام الشافعي: البحر)  ١٠(
 ) . ٤/٢٦٥(حبر املذهب : انظر) ١١(
مـن   ،إىل رافعان بلدة من بالد قزوين نسبة ،عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي الرافعي ،أبو القاسم :الرافعي) ١٢(

  . )هـ  ٦٢٤(تويف سنة  ،والعزيز شرح الوجيز ،احملرر خمتصر الوجيز: مؤلفاته 
 ]. )٢٢/٢٥٢(سري أعالم النبالء  ،)١/٤٠٧(طبقات ابن  قاضي  شهبة  ،)١/٢٨١( اإلسنويطبقات [ 

 ١١٦/ب
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١٠٤ 

جيزي : واملاوردي سبقه إىل حكاية اخلالف، وذكر يف املنجم واحلاسب ثالثة أوجه ثالثها
، وحيث قلنا جيوز للحاسب و املنجم فذلك يف حق نفسـه، أمـا   )١(احلاسب دون املنجم

ف يف جواز أنه رأى يف بعض املسودات تعدية اخلال: غريه فليس له تقليده، وذكر الرافعي
 )٥(]إذا[ )٤(يف كتاب الصالة عن صاحب الفروع )٣(، ويف البيان)٢(العمل به إىل غري املنجم 

أنه  )٦(كان يعلم الوقت باحلساب فهل يقبل قوله فيه ويف رمضان، وجهان املذهب )٥(]إذا[
اليصوم بقول منجم، : )٨(، وقال الدارمي)٧(أنه يعمل عليه بنفسه، فأما غريه فال يعمل عليه

  .   )٩(يلزم، فإن صام بقوله، فهل جيزئه عن فرضه فيه وجهان :منجم، وقال قوم
وفَهِم املصنف من كالم الدارمي أن لنا وجهاً أنه جيوز والجيزي وهـذا بعيـد،   
والصواب أنه مىت جاز أجزأ إذا تبني الوجوب، وأن اخلالف يف اإلجزاء مبين على اخلالف 

  : يف اجلواز، وإذا مجعت األوجه كانت مخسة 
هلما :  والثالث ،جيوز لنفسهما فقط:  والثاين ،ميتنع على احلاسب واملنجم :أحدها

جيب على احلاسـب  :  واخلامس ،جيوز للحاسب دون املنجم:  والرابع ،ولغريمها تقليدمها
أصـحها علـى    واالمتناع ،مهاله قول الوجوبإوجعلها النووي مخسة مع  ،دون املنجم

غريمها بذلك، ولكن جيـوز هلمـا دون غريمهـا،    ماقال، اليلزم احلاسب وال املنجم وال
، فأما تصحيحه اجلواز فأكثر الكتب ساكتة عن هذا التصحيح )١٠(والجيزئهما عن فرضهما

                                                 
 ) . ٣/٤٢٣(احلاوي : انظر)  ١(
 ) . ٢/٣٤٨(روضة الطالبني و) ٦/١٨٨(واموع  ،)٣/١٧٨( العزيز  انظر)   ٢(
 ). هـ ٥٥٨(، املتوىف سنة لعمراينيف فقه اإلمام الشافعي، ل كتاب: البيان )٣(
  ) .  هـ ٣٤٤: هـ وقيل٣٤٥( سنة املتوىف ،حممد بن أمحد بن جعفر بن احلداد ،أليب بكر:  الفروع كتاب) ٤(

 ) ]. ١/١٩٢( اإلسنويطبقات  ،)٣/٧٩٠(طبقات الشافعية الكربى [ 
 . إن ) أ ( يف )  ٥(

 ) . ١/٢٤(مغين احملتاج : بظرا. يطلق على الرأي الراجح يف حكاية املذهب عند اختالف األصحاب : املذهب) ٦(
 . 
 ) .٢/٣٢( البيان: انظر)  ٧(
  .  )هـ ٢٨٠(تويف سنة  ،صاحب املسند ،يد بن خالد الدارمي السجستاينعثمان بن سع: الدارمي )٨(
 ] .  )١٣/٣١٩( وسري أعالم النبالء  ،)١/٢٤٩( اإلسنويطبقات   [
 ) . ٦/١٨٨(اموع :  انظر)  ٩(
 ) .٦/١٨٨(اموع : انظر)  ١٠(
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١٠٥ 

الرؤية لوال الرافعي، عند الكالم يف يوم الشك، أنه ال أثر لظننا // يف احلاسب، وقد جزم 
وأمـا   ،اجلواز املصنف من وذلك ينازع فيما ادعاه ،)١(لبعد اهلالل عن الشمس ،السحاب

، وأما قوله مـع  فيه وقد تقدم كالم الروياين ،أنه الجيوز )٢(املنجم فالصحيح عند اجلمهور
جيـوز  : والثالث، جيوز هلما وجيزئهما : والثاين: ، قال)٣(الجيزي فقد تقدم مافيه ذلك أنه

: يدمها، واخلـامس جيوز هلما وجيوز لغريمها تقل: للحاسب وجيزيه والجيوز للمنجم، والرابع
جيوز هلما ولغريمها تقليد احلاسب دون املنجم، واعتذر الروياين عن القول باجلواز للمنجم، 
مع القطع بعدم  الوجوب بأنه يكفي يف اجلواز مااليكفي يف الوجوب، كمـا يف وقـت   

  .)٤(الصالة، جيوز أن يدخل فيها بغلبة الظن ولكن الجيب، هكذا قاله الروياين
اعتماد احلساب مبنازل القمر إذا دل على أن اهلالل قد طلع طلوعاً ميكن  واعلم أن

رؤيته لوال الغيم له وجه ميكن أن يقال به؛ ألنه سبب مـن أسـباب العلـم كأوقـات     
، )٥(الصلوات، وميكن أن مينع؛ ألن الشارع نصب سبباً خاصاً وهو الرؤية فال يعدل عنها

للقول جبواز ذلك؛ اليف حق نفسه وال يف حق غريه، وأما التنجيم بغري هذا الطريق فالوجه 
، والفرق فيما ذكرناه بني الصوم والفطر، وليس املراد رؤية كل شخص )٦(وقد تقدم ذلك

شخص بدليل إمجاعهم على وجوب الصوم على األعمى، وإمنا املراد رؤيته يف اجلملـة إذا  
  .  )٨(على ماسنذكره )٧(ثبت بشروطها يف تلك البلدة، أو يف غريها

                                                 
 ) . ٣/٢١٢(العزيز: انظر)  ١(
الذي : ث أقوليوح): (( ١/٢٦(قال النووي يف مقدمة اموع  ،مصطلح يراد به األكثر أو األعظم: اجلمهور)  ٢(

مث أنقل عن مجاعـة   ،كذا ،أو املعظم أو األكثرون ،أو قال اجلمهور ،الذي عليه اجلمهور كذا أو الذي عليه املعظم
 . )) إن شاء اهللا تعاىل ، خالف ذلك فهو كما أذكره

 ) .  ٩٦/ص(ماتقدم يف : انظر)  ٣(
 ) . ٤/٢٨١(ب حبر املذه: انظر)  ٤(
 ) .٤/٢٨١(حبر املذهب : انظر) ٥(
 ) . ١٠٢/ص(تقدم يف ) ٦(
 ) .٦/١٨٨(واموع  ،)٣/١٧٨(العزيز : انظر) ٧(
 ) . ١١٩/ص(سيأيت يف ) ٨(

 ٢٥١/ج
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١٠٦ 

إنه رأى النيب : ولو قال شخص إن غداً من رمضان فصـم،  : يف املنام، وقال له
إال برؤية اهلالل، أو استكمال العدد، ذكره  )١(]الصوم[حكم بأنه ال جيب  النيب : قلنا له

)٣(وغريه، )٢(القاضي حسني
  فاليصـح صـومه  ، )٥(اإلمجاع عليه )٤(ونقل القاضي عياض ،

  .  )٦(ريه؛ الختالف ضبط النائم، ال للشك يف الرؤيةلصاحب املنام وال لغ
، وهو )٩(كتبه اجلديدة مِظَعوم )٨(يف القدمي )٧(هو نصه )وثبوت رؤيته بعدلٍ(: قال
لَ تراَءى النـاس الْهِـال  :(( قال ، ملاروى ابن عمر)١١(باتفاق األصحاب )١٠(وهو األصح

ولَ اللَّهسر تربفَأَخ  فَص هتأَيي رأَنهاميالناس بِص رأَمو هر)) ام   اواه أبـو داود بإسـناد
  صــــــــــــــــحيح علــــــــــــــــى  

  

                                                 
 )  . ج ( ساقط من )  ١(
: من أكرب أصحاب القفال،  مـن مصـنفاته   ،حسني بن حممد بن أمحد املروروزي ،أبو علي: القاضي حسني) ٢(

  ) .هـ ٤٦٢( تويف سنة   ،والفتاوى ،والتعليق الكبري  ،احلداد البنالفروع شرح 
  )] .١٨/٢٦٠(سري أعالم النبالء  ،)٤/٣٥٦(الكربى الشافعيةطبقات  ،)١/١٩٦(اإلسنويطبقات [ 
 ) . ٤/٢٨٢(وحبر املذهب  ،)٦/١٩٠(اموع )  ٣(
مث السبيت املـالكي،   ،األندلسي ،اليحصيب عياض بن موسى بن عياض بن عمرون ،أبو الفضل: القاضي عياض) ٤(

وكتاب مشارق األنوار يف تفسري غريـب حـديث املوطـأ     ،إكمال املعلم يف شرح صحيح مسلم: من مصنفاته 
  ) .هـ وقيل غري ذلك ٥٤٤(تويف مبراكش سنة  ،والبخاري ومسلم

 ،)٢٠/٢١٢(سري أعالم النبالء ،)٢٧٠/ص(فرحون املالكي  البن ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب[  
 ) ] .  ١/٥٠٦(ذيب األمساء واللغات 

 ) .٤/١٠(إكمال املعلم بشرح صحيح مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصيب : انظر)  ٥(
 ) .٣/١٥١(اية احملتاج : انظر) ٦(
 ) . ٤/٣٤٠( األم: انظر) ٧(
ماقاله الشافعي :  والقدميمسى نصاً ألنه مرفوع القدر، ؛مصطلح  يراد به ما نص عليه الشافعي يف كتبه: النص)  ٨(

 ) .  ١/٧٦(مقدمة منهاج الطالبني : انظر. تصنيفاً أو إفتاًء  ،الشافعي يف العراق
سـلم املـتعلم   : انظـر .  واألم ،والبوطي ،املختصر: منها ،هي اليت ألفها يف مصر:  كتب الشافعي اجلديدة)  ٩(
)١/١٣٨ . ( 
 . املصدر السابق: انظر. ، الرأي الراجح من الوجهني أو الوجوه ألصحاب الشافعي مصطلح يراد به: األصح)  ١٠(
 . ،)٦/١٨٥(واموع  ،)٣/٤١٢(احلاوي : انظر) ١١(
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١٠٧ 

وهو ثقـة،   )٤(عن ابن وهب )٣(تفرد به مروان بن حممد: )٢(قال الدارقطين ،)١(شرط مسلم
إن املرسـل أوىل  : )٦(فروي مسنداً و مرسالً، وقال النسائي )٥(ثقة، وأما حديث األعرايب

، فلـذلك رأيـت   )٨(ه، إذا تفرد بأصلٍ مل يكن حجـة وهو راوي )٧(بالصواب، وإن مساكاً

                                                 
، )٢٣٤٢(ح ،يف شهادة الواحد على رؤية هالل رمضـان : باب  ،الصوم: كتاب) ٢٦٧/ص(رواه أبو داود ) ١(

صحيح علـى شـرط    :وقال) ١٥٤١(ح ،الصوم: كتاب ) ١/٥٨٥(ورواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني 
  . ) ٢/٥٥(لأللباين  ،صحيح سنن أيب داود: انظر . وصححه األلباين ،مسلم ومل خيرجاه

املعاصـرة  : استنبط العلماء من صنيع البخاري يف صحيحه أن له شـرطان يف الروايـة  : شرط البخاري  
 ) . ٣٢٩/ص(أصول احلديث حملمد عجاج اخلطيب : انظر.  ة واللقاء، يف حني أن اإلمام مسلم قد اكتفى باملعاصر

 ) . ٢١٢٧(ح ،الصوم: كتاب) ٢/١٣٧( ،سنن الدارقطين: انظر)  ٢(
 ،روى عن معاوية بن سالم ،مروان بن حممد بن حسان األسدي الطاطري الدمشقي ،أبو بكر: مروان بن حممد) ٣(

قـال ابـن حجـر يف      ،غريهمو ،هشام بن خالدو ،وروى عنه بقية بن الوليد ،وغريهم ،والليث ،ومالك ،سالم
  ) . هـ٢١٠(تويف سنة، من التاسعة، ثقة :التقريب

 ) ]٧/٣٧٢(التاريخ الكبري ) ٩٣٢/ص(تقريب التهذيب  ،)٩/٥١٠(سري أعالم النبالء [
هو قرشي موىل بين فهر املصـري   :ويقال ،موىل ابن رمانة ،عبداهللا بن وهب بن مسلم ،أبو حممد: ابن وهب) ٤(

قال أمحد بـن   ،وعثمان بن صاحل ،وسعيد بن عفري ،روى عنه سعيد بن أيب مرمي ،والثوري ،اًمسع ابن جريج ومالك
  ) .هـ١٩٧(مات سنة  :صاحل

 ) ] . ١/٣٩٦(منجويه األصبهاين  البن رجال مسلمو ،)٤٣٢ /١(لكالباذي رجال البخاري ل[  
وا يف هالل رمضان مـرة فـأرادوا أال يقومـوا وال    شك أم(( عن عكرمة رواه أبو داود  : حديث األعرايب) ٥(

أتشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول  : ((فقال فجاء أعرايب من احلرة فشهد أنه رأى اهلالل فأيت به النيب  ، يصوموا
ود رواه قال أبـو دا  ،))فنادى يف الناس أن يقوموا وأن يصوموا  فأمر بالالً ،نعم وشهد أنه رأى اهلالل :قال؟  اهللا

  .ومل يذكر القيام أحد إال محاد بن سلمة  ،عن عكرمة مرسالً ،مجاعة عن مساك
 و) ١٥٤٦(بـرقم  )  ١/٥٨٦( املستدرك علـى الصـحيحني  و، )٢٣٤١(برقم ) ٢٦١/ص(سنن أيب داود : انظر

 ) .٢١٤٠(برقم ) ٢/١٣٩( الدارقطينو، )٧٧٦٤(برقم  ،) ٤/٢١٢( ،الكربى يف البيهقي
 ) . ٣٤٥٩(برقم  ،الظهار: باب ،الطالق: كتاب) ٣٦٥/ص(نسائي الصغرى سنن ال: انظر) ٦(
وحـدث   ،حدث عن أنس بن مالك وعلقمة ،الذهلي ،مساك بن حرب بن أوس بن خالد  ،أبو املغرية:  مساك) ٧(

ه عن أحاديث :وقال ابن املديين  صدوق ثقة،:  ن معني، وقال أبو حامتوثقه اب ،عنه زكريا بن زائدة وشعبة والثوري
وروايتـه   ،صدوق: وقال ابن حجر يف تقريب التهذيب  ،ضعيف يف احلديث :وقال ابن املبارك  ،عكرمة مضطربة

  ) . هـ ١٢٣(تويف سنة   ،من الرابعة ،وقد تغري بآخره فكان رمبا يلقن ،عن عكرمة خاصة مضطربة
 )  ] . ٤١٥/ ص(حجر العسقالين  البنتقريب التهذيب  ،) ٥/٢٤٥(سري أعالم النبالء [  
 ) . ٢١٢٧(ح ،الصوم: كتاب ) ٢/١٣٧( ،سنن الدارقطين: انظر)  ٨(
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١٠٨ 

  التصــالإن طــرق ا: وقــال املصــنف ،)١(حــديث ابــن عمــراالقتصــار علــى 
؛ وألن الصوم عبادة بدنية فيقبـل قـول   )٢(يف املسألة ن احلديثني مها العمدةإوصحيحة،  

بـه  لكن هذا منتقض اللِ شوال على املذهبِ، و// الواحد يف دخول وقتها كالصالة، 
 هو اخلرب فاملعتمد ،من العبادة ضربٍ من االحتياط كما قال علـي   )٣(]مع[حصل اخلروج

 :)) َألا مموي ومنْ أَصن م إلَي بانَ أَحبعشن ا مموي رأَنْ أُفْطانَ نضم٤()) ر(  .  
  له، واستدلوا )٦(ركسائر الشهو )٥(نص عليه يف البويطي )عدالن: ويف قولٍ( :قال

أَنَّ أَمـري مكَّـةَ   ((  )٧(مباروى أبو داود بإسناد صحيح عن حسني بن احلارث اجلديل  له
هِد شـاهدا  فَإِنْ مل نره وش ،للرؤية )٨(أَنْ ننسك اللَّه   ولُسعهِد إِلَينا ر :خطَب ثُم قال
)٩(حاطبٍ نب ثُرِااحلَ :قال؟ لْت الْحسين من أَمري مكَّةَ فَسأَ ،بِشهادتهِما عدلٍ نسكْنا

،  ثُم

                                                 
 ) .١٠٧/ص. ( حديث ابن عمر السابق يف تراء ي اهلالل ) ١(
 ) . ٦/١٩٠(اموع : انظر) ٢(
 . يف )  أ ( يف )  ٣(
بـاب   ،األنصـار  باقي مسند: كتاب ) ٤١/٤١٩(ن التركي وآخري: املسند بتحقيق: انظر ،رواه اإلمام أمحد)  ٤(

: كتـاب ) ٣/٣٥٥(ومعرفة السنن واآلثار  ،)١٠٣/ص(مسند الشافعي و ،)٢٤٩٤٥(برقم  ،حديث السيد عائشة
 . ) ٢٤٥٨(برقم  ،الشهادة على رؤية اهلالل:باب ،الصوم

 ،يوسف بن حيىي  البـويطي  ،يعقوب م الشافعي، نسبةً إىل خمتصره أيبكتاب خمتصر من كالم اإلما:  البويطي) ٥(
  ) . هـ٢٣٢(سنة : وقيل ،)هـ ٢٣١(سنة  ملتوىفا
 )].١٢/٥٨(وسري أعالم النبالء  ،)١/٧١(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٢/١٦٢(ية الكربىعطبقات الشاف[
 . ،)٦/١٨٥(واموع  ،)٣/٤١٢(احلاوي : انظر) ٦(
واحلـارث   ،بن عمراروى عن  ،األشجعي الكويفاحلسني بن احلارث  ،أبو القاسم: حسني بن احلارث اجلديل) ٧(
صـدوق مـن   : قال ابن حجر يف تقريب التهذيب ،روى عنه عطاء بن السائب وزكريا بن أيب زائدة ،بن حاطبا

  .الثالثة 
 ) ] . ١/٢٤٦(ذيب األمساء واللغات ) ٢٤٦/ص(وتقريب التهذيب  ،)٢/٣٨٢(لبخاريللتاريخ الكبري، ا[ 

النهايـة  : انظـر . ما أمرت به الشريعة : والنسك ،به إىل اهللا تعاىل وكل ما تقرب ،الطاعة والعبادة: النسك )٨(

 ) . ٦/١٨٥(واموع  ،)٢/٧٣٦(
ولد بأرض  ،احلارث بن حاطب بن احلارث بن معمر بن حبيب القرشي اجلمحي املكي:  احلارث بن حاطب) ٩(

قال ابن حجـر يف   ،جلديلواحلسني بن احلارث ا ،وروى عنه يوسف بن سعد اجلمحي  احلبشة، روى عن النيب 
استعمله عبداهللا بن الزبري على مكة سنة ست وسـتني،    ،صحايب صغري ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني: القريب 

  ) . هـ٦٦(تويف سنة 

 ١١٧/ب

א

 א
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١٠٩ 

 ،وشهِد هذا من رسول اللَّـه    ،إِنَّ فيكُم من هو أَعلَم بِاللَّه ورسوله مني ://مرياَألقال 
مري اَأل بِي من هذا الذي أَومأَ إليهنلشيخٍ إىل ج :فقلت :قال الْحسين ،إىل رجلٍ هديوأَومأَ بِ

ـ رفقال بِذَلك أَمرنا  ،كان أَعلَم بِاللَّه منه )١(]وصدق[هذا عبد اللَّه بن عمر  :قال؟  ولُس 
 اللَّه(()دليل فيـه يف   فال ،وهو املراد بالنسك ،، وهذا احلديث إمنا هو يف عيد الفطر)٢

حكاه : أنه يثبت بعدلٍ واحد قطعاً، والثاين: طريقان أخريان، أحدمهامسألتنا، ويف املسألة 
: ، أحـدمها )٥(وإال فقوالن )٤(]بعدلٍ[األحاديث ثبت  تن ثبتإ:)٣(املاوردي، والسرخسي

واليقبل  ،األحاديث، وقد علمت ثبوت )٦(عدلٌ لالحتياط: عدالن كسائر الشهور، والثاين
وطائفـة مـن أهـل     )٧(أبو ثور  وقال [ ، مكةحلديث  أمري ،يف سائر الشهور إالعدالن

لوقلت بـه مل  : )٩(صاحب التقريب  وقال  )٨(]يقبل يف هالل شوال عدلٌ واحد : احلديث
يف هالل ذي احلجة، هل يثبت مبا ثبت به هالل رمضان، : ، وقال الدارمي)١٠(أكن مبعداً

والفـرق علـى    ،)١١(شاذٌ ضعيفوهذا  :قال املصنف أم اليثبت إال بعدلني، فيه وجهان،

                                                                                                                                            
 )].٢٠٩/ص(تقريب التهذيب  ،)٢٨٥ /١( عبد الرب البنيف معرفة األصحاب،  االستيعابو) ١/٦٦٣(اإلصابة [ 
 .  )أ ( ساقط من )  ١(
 ،) ٢٣٣٨( بـرقم   ،شهادة رجلني على رؤية هالل شوال: باب ،الصوم: كتاب ) ٢٦٦/ص(رواه أبو داود ) ٢(

 ) . ٢/٥٤(صحيح سنن أيب داود  :انظر. وصححه األلباين 
وممـن   ،كان أحد أئمة اإلسـالم  ،عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن زاز السرخسي ،أبو الفرج: السرخسي)  ٣(

    ).هـ ٤٩٤(سنة تويف مبرو  ،من تصانيفه كتاب األمايل ،يف حفظ مذهب الشافعييضرب به املثل 
 ) ]. ١٨/٦٣( لوايف بالوفياتوا ،)١/٢٧٣(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)١/٣٢٢( اإلسنويطبقات [  

 ) . ج (  ،)ب ( ساقط من )  ٤(
 ) . ١/١٣٩(موع مقدمة ا: انظر. أقوال الشافعي رمحه اهللا : مصطلح يراد به :  القوالن)  ٥(
 ) . ٦/١٨٥(واموع  ،)٣/٤١٣(احلاوي : انظر)  ٦(
  ).هـ٢٤٠(تويف سنة ،صاحب الشافعي ومن رواة مذهبه القدمي ،إبراهيم بن خالد الكليب البغدادي: أبو ثور)  ٧(

 ) ] . ١٣/٧٢(وسري أعالم النبالء   ،)١/٥٥( ،وطبقات ابن قاضي شهبة ،)١/٢٥( اإلسنويطبقات [ 
 )  . أ ( ساقط من  ) ٨(
  ) .هـ٣٣٦(تويف سنة  ،القاسم بن أيب بكر حممد بن علي  القفال الكبري الشاشي: صاحب التقريب) ٩(

 ) ] .١/٧٨٨(ذيب األمساء واللغات  ) ١/١٩١(طبقات ابن قاضي شهبة   ،)١/١٤٦( اإلسنويطبقات [ 
 ) .٣/١٧٩(والعزيز  ،)٣/٢٦٩(والتهذيب  ،)٣/٤١٢(احلاوي : انظر) ١٠(
 ) .٦/١٨٩(اموع : انظر)  ١١(

/٤ 



א אא

 

١١٠ 

شهد عدالن ثبت عندنا قطعـاً،   ومىت ،)١(القولني بني أن تكون السماء مصحية أو مغيمة
يثبت رمضان يف الغيم بواحد، ويف الصحو تعترب االستفاضة واإلشهار، : )٢(وقال أبو حنيفة

قد يـراه بعضـهم دون   : واإلشهار، وخيتلف ذلك بصغر البلد وكربه، وقال األصحاب
واحـد مل يـنقض   وهلذا لو حكم حاكم به بشـهادة اثـنني أو    مجهورهم حلسن نظره،

، وإذا قلنا يثبـت  )٣(ولوكان مستحيالً لوجب نقضه ،ووجب صومه باإلمجاع ،باإلمجاع
خاصة، أما الطالق والعتق املعلقان برمضان، وحل الدين املؤجـل  بواحد فذلك يف الصوم 

ية املؤجلة، وغري ذلك من اآلجـال  إليه، وانقضاء العدة، ومتام حول الزكاة، واجلزية والد
 )٤(فالتثبت، بل البد من رجلني عدلني كاملي العدالة ظاهراً وباطناً، صرح بـه املتـويل  

، وسبقه إىل ذلـك القاضـي   )٧(إنه الخالف فيه: ، وقال املصنف)٦(وغريمها )٥(والبغوي
حوج إىل أل )٩(هثبت ذلك صمنا كما سبق نظري هالَّ: ولوقال قائل: )٨(حسني، قال الرافعي

بشهادة واحد ثالثني  يوماً ومل نر اهلالل  أنا إذا صمنا: )١٠( بنظريه ماسيأيتىنإىل الفرق، وع
  .   )١١(نفطر على األصح

                                                 
 ) .٢/٣٤٦(للنووي  ،روضة الطالبني: انظر)  ١(
 ) . ٢/٢٨٩(زين الدين ابن جنيم احلنفي لالبحر الرائق شرح كرت الدقائق، : انظر)  ٢(
 ) . ٦/١٩١(اموع :ِ انظر)  ٣(
والقاضي  ،تفقه على الفوراين ،املتويل ،عبدالرمحن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري ،أبو سعيد: املتويل) ٤(

وخمتصـر يف   ،وكتـاب يف اخلـالف   ،وكتاب يف أصول الدين ،التتمة ومل يكمله: من مصنفاته ،والقاضي حسني
  ) . هـ ٤٧٢(تويف سنة  ،الفرائض

 ) ] . ١٨/٥٨٥(سري أعالم النبالء  ،)١/١٤٦( اإلسنويطبقات  ،)١/٢٥٤(طبقات ابن قاضي شهبة [ 
 ،ومعـامل الترتيـل   ،شرح السنة: من مصنفاته  ،احلسني بن مسعود الفراء البغوي الشافعي ،مدأبو حم: البغوي) ٥(

  ) .هـ٥١٦(والتهذيب ـ خلصه من تعليقة شيخه القاضي حسني ـ تويف سنة 
 )]. ١٩/٤٣٩(سري أعالم النبالء  ،) ٤٩ /١(لسيوطي لطبقات املفسرين،  ،) ٧٥ /٧(الكربى  الشافعيةطبقات [ 
 ) .٦/١٨٩(واموع  ،)٣/١٥١(التهذيب : انظر)  ٦(
 ) .٦/١٨٩(اموع )  ٧(
 ) . ٣/١٧٩( العزيز : انظر)  ٨(
 ) .٣/١٧٦( العزيز : انظر) ٩(
  ) . ١١٦/ص(ما سيأيت يف : انظر) ١٠(
 ) . ٢/٣٤٦(وروضة الطالبني  ،)٣/١٧٦(العزيز : انظر)  ١١(

א
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١١١ 

المرأته إن كان من رمضان فأنت طالق : ولو قضى القاضي بشهادة الواحد مث قال
الفرق بني : ابناالطالق، وقال غريه من أصح )١(]يقع[ابن سريج : قال القاضي حسني قال

    .  )٢(أن يكون قبل القضاء أو بعده، وأنه اليقع الطالق
 إن قلنا البد من )عبدٍ وامرأة  يف األصح، ال )٣(وشرط الواحد صفة العدل(: قال

اثنني فهو شهادة حمضة، فالبـد من الذكورة واحلـرية والبلـــوغ والعــدالة    من
)٤(الباطنة

حسبة ال  ةلكنها شهاد ،لشهادة يف جملس القضاءولفظ ا، )٥(منها شيئاًوسنذكر   
: ، وإن قلنا قول واحد فهل هو شهادة أو رواية ؟ فيـه وجهـان  ط هلا بالدعاوياال ارتب

أصحهما األول،  فيشترط صفة العدول، واليقبل فيه العبد واملرأة، ويحكى عن نصـه يف  
لعبد واملرأة، ويف اشـتراط  فيقبل ا )٨(أنه رواية، وهو قول أيب إسحاق: ، والثاين)٧( )٦(األم

القطـع  : إن قلنا شهادة اشـترط وإال فـال، والثانيـة   : أصحهما: لفظ الشهادة طريقان
أصـحهما  : باالشتراط، واحتج بذلك للوجه األول، ويف الصيب املميز املوثوق به طريقان

يقبـل، وإن  إن قلنا شهادة أو رواية ومل تقبل رواية الصيب مل : القطع بعدم القبول، والثانية

                                                 
 . يقطع ) ب ( يف ) ١(
 . خمطوط ) ب ٤/١٠(الرفعة  البن ،يهكفاية النبيه شرح التنب: انظر) ٢(
: والعدالـة  ،ألنه جعل املسمي نفسه عدالً ؛والعادل أبلغ ،هو الذي اليميل به اهلوى فيجور يف احلكم: العدل) ٣(

 ) . ٢٠٦/ص(واملصباح املنري  ،)٢/١٦٨(النهاية : انظر. صفة توجب مراعاتها االحتراز عما يخلُّ باملروءة عادةً 
ما : انظر. والرجوع إىل أقوال املزكني  ،مايظهر للقاضي بالبحث الذي يعتاده القضاة باملباحثة: دالة الباطنةالع)  ٤(

 ) .٣/١٧٥(والعزيز ،)٤/١٦(واية املطلب  ،)١١٣/ص(يأيت يف ما س
 ) .١١٢/ص(ما سيأيت يف : انظر)  ٥(
 . لإلمام الشافعي ـ رمحه اهللا ـ وهو مطبوع متداول : األم) ٦(
 ) . ٦/٢٧٩(اموع  انظرو ،)٢/٣٤٥(و روضة الطالبني  ،)٤/٣٤٠( األم: انظر)  ٧(
تفقه على أيب العبـاس ابـن    ،إبراهيم بن أمحد املروزي انتهت إليه طريقة العراقيني واخلراسانيني: إسحاقأبو ) ٨(

: قال النـووي  ،)٣٤٠(، تويف سنة كثرية وشرح خمتصر املزين صنف كتباً ،ونشر مذهب الشافعي يف العراق ،سريج
وقد يقيدونه بـاملروزي   ،يف املهذب فهو املروزي إسحاقوحيث أطلق أبو  ،والوسيط والروضة ،تكرر يف املهذب

  .وقد يطلقونه 
  ) ] . ١/٢٦(وفيات األعيان  ،) ١٥/٤٢٩(سري أعالم النبالء  ،)١/٦٦٥(ذيب األمساء واللغات [ 
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١١٢ 

والخالف ، )٤(بالخالف  )٣(واملغفل )٢(والفاسق )١(الكافررواية الصيب قُبل، واليقبل : قبلنا
)٥(والخالف يف اشتراط العدالة الظاهرة

يف  فوجهان جاريان، رواية :وأما الباطنة فإن قلنا ،
)٧(يف شرح املهذب: ، قال املصنف)٦(يف رواية املستور احلديث

واألصح قبول رواية املستور  
 )٨(والصيام به، وذا قطع صاحب اإلبانـه ديث، وكذا األصح قبول قوله هنا، املستور احل
 ،)١١(البحر نسبه إىل بعض أهل خراسـان يف  لكن الروياين :قلت.  )١٠(واملتويل )٩(والعدة

                                                 
 ،)٢/٥٥٠(النهايـة  : انظـر . ومجع الكافر كفار وكفرة . اهللا كفراً وقد كفر ب. ضد اإلميان : الكفر: الكافر) ١(

 ) . ٩١٦/ص(والصحاح 
 ).٢/٣٧١(النهاية : انظر. وبه مسي العاصي فاسقاً  ،واجلور ،اخلروج عن االستقامة: أصل الفسوق : الفاسق) ٢(
املصـباح املـنري   : انظر. فطنة  من ليس له: واملغفل ،الغفلة غيبة الشيء عن بال اإلنسان وعدم تذكره :ملغفلا) ٣(
 ) . ٢٣٣/ص(
 ) . ٦/٢٨٩(واموع  ،)٣/١٧٤( ،العزيز: انظر)  ٤(
.  باملروءة عـادة ظـاهراً   لُخصفة توجب مراعاا التحرز عما ي :واصطالحاً ،لغة االستقامة: العدالة الظاهرة )٥(

 .) ٥٠٥/ص(حملمد عبد الرؤوف املناوي  ،التعاريف: انظر
لكونه علم عدم الفسق فيه ومل تعلم عدالته  ؛جمهول احلال ىف العدالة باطنا ال ظاهراً هو :ملستور احلديثرواية ا) ٦(

تـدريب  و ،)١/١٢٦(اجلزري  البن ،الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية: انظر.  عدالته لفقدان التصريح بتزكيته
 ) . ١/٣١٦( ،سيوطيلالراوي ل

 . هو مطبوع بتحقيق وتكملة املطيعي . ثناء أبواب الربا أووي وصل فيه إىل اموع لإلمام الن: هذبشرح امل) ٧(
وكتابه ) . هـ٤٦١(تويف سنة  ،أبو القاسم، عبدالرمحن بن حممد بن أمحد الفوراين، املروزي: صاحب اإلبانة)  ٨(

  . وكتابه اإلبانة عن فروع الديانة 
 )]١/٧٨٦(وذيب األمساء واللغات ،) ١/٥٣٩(وطبقات الفقهاء الشافعية  ،)١/٢٥٥(طبقات ابن قاضي شهبة [
تـويف سـنة    ،ابن أخت صـاحب البحـر   ،أبو املكارم الروياين، إبراهيم بن علي الطربي:  صاحب العدة)  ٩(
  ) . هـ٥٢٣(

صـطفى بـن عبـداهللا    مل ،كشف الظنونو ،)١/٣٢٢(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)١/٢٧٨( اإلسنويطبقات [ 
 ) ]٢/١١٢٩( القسطنطيين الرومي احلنفي

 ) .٢/٣٤٦(وروضة الطالبني )  ٦/١٨٦(اموع )  ١٠(
وخراسان عمدا مدائن أربعة كأمنـا هـي   : (( قال تاج الدين السبكي. نسبة إىل خراسان : أهل خراسان ) ١١(

هذه مدا العظام وال مالم عليك لو قلت بل هـي مـدن    وهي مرو ونيسابور وبلخ وهراة، قوائمها املبنية عليها،
، وخراسان اآلن )١/٣٢٥(طبقات الشافعية الكربى : انظر)) م إذ هي كانت ديار العلم على اختالف فنونه اإلسال
 املوسـوعة : انظـر . يف مشال شرق إيران، هو خيتلف عن إقليم خراسان القدمي الذي كان يشمل مناطق أوسع  يقع

  .على االنترنتاحلرة 
 

/١١٨ 
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١١٣ 

، )٢(، ويف رواية احلـديث )١(هو األصح هنا// الذي قاله الروياين  وهذا ، إنه غلط: وقال
وهو األصح يف األصـول   ،)٤(ند الكالم يف أصحاب املسائلع  ،)٣(املاورديوممن صححه 

لـيس   )٧(، واحتجاجهم على قبول املستوربقصة األعرايب)٦(، وعند احملدثني)٥(أصحابنا عند
)٨(ليس جبيد؛ ألنه صحايب والصحابة كلهم عدول

وإن قلنا شهادة اشـترطت العدالـةُ    ،
الظاهرة، ولـيس فيمـا    بالعدالةي إنا نكتف :)١٠(يف بعض التصانيف )٩(قال اإلمام الباطنة،

 )١٢(ينبغـي : ، نعم قد يقـول )١١(قول الشهادة وقول الرواية، وهذا بعيد ذكره فصل بني
إذا مل يبحث، : أن يقال عدبوالي، مث يبحثللقاضي أن يأمر الناس بالصيام  لظاهر العدالة 

                                                 
 . يصل إىل نصف لوح  ،نه يوجد يف هذه املسألة سقط كثريإحيث  ،يف البحر مل أعثر عليه)١(
للسـخاوي  تدريب الـراوي  و ،) ٦٦/ص( مجاعة البن ،يف خمتصر علوم احلديث النبوي املنهل الروي: انظر) ٢(
 ) . ٢/٥٨٥:(لبدر الدين بن ادر  ،على ابن الصالحالنكت  ،)١/٢٠٧(
 ) .١٦/١٧٩(احلاوي : انظر) ٣(
إىل أناس يعتمدهم يف التزكية ثبتـت عدالتـهم عنـده    القاضي الرسل الذين يرسلهم هم :  أصحاب املسائل)  ٤(

 ).٤/٤٠٣(مغين احملتاج و ،)١/٥٩٥(السراج الوهاج : انظر.  ويسمون باملزكني ،وصدقهم
 ) . ١/٢٩٤(لإلمام الغزايل  ،واملستصفى ،)١/٣٩٦(إلمام احلرمني اجلوين  ،الربهان يف أصول الفقه: ظران) ٥(
 ) .٦٦/ص(املنهل الروي : انظر) ٦(
بدليل أنـه   ،رف منه سوى اإلسالمعومل ي ،شهادة األعرايب برؤية اهلالل لَبِقَ :أن النيب هي و: قصة األعرايب)  ٧(

يا بالل أذن يف النـاس   : قال ،نعم :قال؟ رسول اهللا  قال أتشهد أن حممداً ،نعم :قال؟ ال اهللا أتشهد أن الإله إ :قال
ج قصـة األعـرايب يف   يوقد مـر ختـر   ،)١/٣٢٦( ، لشمس الدين السخاويفتح املغيث: انظر.  أن يصوموا غداً

 ) . ١٠٨/ص(
املطبوع مع  ؛كثري البنلوم احلديث، واختصار ع ،)١/٢٠٧(تدريب الراوي و ،) ٦٦/ص( املنهل الروي: انظر) ٨(

 ). ٢٠٣/ص(مع الباعث احلثيث، ألمحد شاكر
عبد امللك بن عبـد اهللا بـن    ،أبو املعايل ،إذا أطلق اإلمام عند الشافعية فرياد به إمام احلرمني اجلويين:  اإلمام ) ٩(

  ).٤٧٨(تويف سنة  ،اية املطلب يف دراية املذهب: من مصنفاته ،يوسف بن عبد اهللا
 )].١٩/١١٦(الوايف بالوفيات و ،)٥/١٦٥(الكربى  الشافعيةطبقات  ،)١/٢٦٢(طبقات ابن قاضي شهبة [ 
قال بعـض  : وحيث قال إمام احلرمني): ١/٧٨٧(قال النووي يف ذيب األمساء وللغات : بعض التصانيف)  ١٠(

 . صاحب اإلبانة : املصنفني أو يف بعض التصانيف كذا فمراده 
 ) . ٤/١٦(إلمام احلرمني اجلويين  ،ة املطلب يف دراية املذهباي: انظر) ١١(
وقـد يسـتعمل    ،وحيمل على أحدمها بالقرينة ،األغلب استعماهلا يف املندوب تارة والوجوب أخرى: ينبغي) ١٢(

 ) . ١/١٣٨(سلم املتعلم : انظر. للوجوب والترجيح 
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١١٤ 

الباطنـة،   وأكملنا العدة ثالثني فلم نر هالل شوال فالبد اآلن من البحث عـن العدالـة  
  .  )١(انتهى

واألخذ بإطالق هذا الكالم يقتضي إجزاءه فيما إذا شرطنا العدد، وهو ماقـدمت  
مايظهر للقاضي بالبحـث الـذي   : واملراد بالعدالة الباطنة// ، لكنه الوجه له )٢(الوعد به

ومل  ولو أخرب باهلالل موثـوق بـه  . يعتاده القضاة باملباحثة، والرجوع إىل أقوال املزكني 
وابـن   )٣(الصوم عليـه، وقـال اإلمـام    يذكر ذلك عند القاضي قَطعت طائقةٌ بوجوب

، وميكن اجلمع بني الكالمـني،  )٦(، هكذا نقله الرافعي)٥(رواية وجب: إن قلنا: )٤(الصباغ
الكالمني، ومحل كالم القاطعني بالوجوب على أن املراد بالوجوب على من وقع يف قلبـه  

املراد الوجوب على العموم، فإن قلنـا    )٧(]أن[م على صدق ذلك اخلرب، ومحل كالم اإلما
رواية لزم كل من يسمعه ويعلم عدالة راويه العمل به، واليتوقف على اعتقاد الصـدق؛  
ألن هذا شأن األخبار، وإن قلنا شهادة فال يثبت حكمه يف حق عموم الناس، مامل يتصل 

الزكاة وإتالف حصرِ املسـجد،  باحلاكم، واألصح القطع بثبوته بالشهادة على الشهادة ك
على القولني  يف احلدود وليس بشيء، فعلى األصح عدد الفـروع مـبين علـى    : وقيل

األصول، وإن اعتربنا العدد يف األصول فحكم الفروع حكمهم يف سائر الشهادات، وإن 
ـ  )٨(يكفي واحد، واألصح يف التهذيب: رواية فقيل: مل نعترب العدد، فإن قلنا ن أنه البد م

أخربنا فالن عن فالن : // اثنني؛ ألنه ليس خبرب من كل وجه، بدليل أنه اليكفي أن يقول

                                                 
 .) ٤/١٦(طلب اية امل: ِانظر ،انتهى كالم اإلمام مع بعض االختصار) ١(
  . ) ٤/١٦(ونِهاية املطلب  ،)١٠٣/ص: (انظر.  والخالف يف اشتراط العدالة الظاهرة: عند قوله) ٢(
 ) . ٤/١٣(اية املطلب : انظر) ٣(
 ،أبو نصر، عبدالسيد بن أيب ظاهر حممد بن عبدالواحد بن حممد البغدادي املعروف بابن الصباغ: ابن الصباغ) ٤(

  ) . هـ٤٧٧(تويف سنة  ،والكامل  يف اخلالف بني الشافعية واحلنفية ،من مصنفاته الشامل
 ) ] . ٢/٣٩( اإلسنويوطبقات  ،)١/٢٥٨(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٥/١٢٢(الكربى الشافعيةطبقات [ 
 ) . ٦/٢٨٠( اموع : انظر)  ٥(
 ) .٣/١٧٥(العزيز : انظر) ٦(
 )  . ب ( و ) أ ( ساقط من )   ٧(
  ) . هـ  ٥١٦( سنة  املتوىففقه اإلمام الشافعي، للحسني بن مسعود البغوي يف :التهذيب)٨(

 ) ] . ٢٨٨/ ١(طبقات ابن قاضي شهبة  ،) ٧٥ /٧( الكربى الشافعيةطبقات [ 

/٢٥٢ 

/٥ 
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١١٥ 

وال تسـلم لـه    :  )٣(، قال اإلمام)٢(إمجاعاً على ما حكاه الشيخ أبوعلى )١(أنه رأى اهلالل
دعواه اإلمجاع من نزاع، واحتمال ظاهر، وإذا اشترطنا العدد يف الفرع  اشترطت احلريـة  

 )٥(]يف الفـرع امرأتـان أو عبدان، وإذا قلنا شهادة، فهليكفي  [: ، وقيل)٤(والذكـورة
 وهـو  ،)٦(يف التهذيب باشتراط اثنني وقطع ،وجهانترط اثنان شيوواحد أيكفي  )٥(]فهل

، قـال  )٨(بأا التقبـل  )٧(األصح، أما شهادة الفرع حبضرة األصل فقطع صاحب املهذب
  .  )٩(لنا روايةواليبعد ختريج خالف فيه على قو: املصنف

 مـن  ،واعلم أن منشأ هذه االختالفات أن هذه الشهادة أخذت شبهاً من الرواية
جهة أا إخبار عن سببِ عبادة والختتص بشخص معني، ويشترك فيها املخـرب وغـريه،   
وشبهاً من الشهادة من جهة اختصاصها، وأنه يترتب عليها إلزام احلاكم الناس بالصـوم،  

  سبيل الرواية أو سبيل الشهادة، واألصح أنـه يسـلك  [أنه يسلك ا فجرى اخلالف يف
، ولكن يتسامح بالعدد فيها فإن الشهادة منها ماهو بـاثنني،  )١١(مسلك الشهادة )١٠(]ا 

                                                 
 ) . ٣/١٥٢(التهذيب للبغوي )  ١(
:  صـنفاته احلسني بن  شعيب املروزي السنجي، نسبة إىل سنج قرية من قرى مرو، مـن م : الشيخ أبو علي)  ٢(

تـويف سـنة    ،وشرح على فروع ابن احلـداد  ،القاص البنوشرح على التلخيص  ،شرح مطوالً على خمتصر املزين
  . غري ذلك : وقيل) هـ ٤٢٧(

 ) ]   ١/٧٦٣(وذيب األمساء واللغات  ،) ١٧/٥٢٦( وسري أعالم النبالء  ،) ٤/٣٤٤(الكربى الشافعيةطبقات [ 
 ) . ٤/١٥(اية املطلب : انظر) ٣(
 ) . ٤/١٥(اية املطلب : انظر) ٤(
 )  . ج ( ساقط من )  ٥(
 ) . ٣/١٥٢(التهذيب للبغوي : انظر)  ٦(
إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبداهللا الفريوزآبادي الشريازي، من مصـنفاته   إسحاق،أبو : صاحب املهذب) ٧(

  ) . هـ٤٧٢(وقيل ) هـ  ٤٧٦(تويف سنة  ،واللمع والتبصرة يف أصول الفقه وغريها ،املهذب والتنبيه يف الفقه
  .وهو مطبوع متداول  ،كتاب يف فقه اإلمام الشافعي خلصه من تعليقة شيخه أيب الطيب: واملهذب  

 ) ] ٤/٣١٥(الشافعية الكربىطبقات  ،) ١/٢٤٤(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)١/٦٦٣(ذيب األمساء واللغات [
 ) . ١/٣٣٠(املهذب : انظر)  ٨(
 )  . ٦/٢٨٠(اموع : انظر)  ٩(
 )  . ب ( ساقط من )  ١٠(
 ) .٢/٢٠٨(روضة الطالبني: انظر) ١١(

א
א

א

؟  א
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١١٦ 

وقد نبه املصنف [ )١(بثالثة شهادة اإلعسارومنها ماهو بأربعة، وهذه بواحد، ويف وجه أن 
وأراد [ )٣(] )٢(ه صـفة العـدول يف األصـح   إنه يشترط في: هشهادة بقولاملصنف على أنه 

   )٤(]بالعـــــــــــــــــــــــــــــــــدول
فرض املسألة يف شهادة واحد،  )٥(املقبويل الشهادة، وإال  فالعبد واملرأة عدالن، ويف احملرر

، وكان أحسن من عبارة املصنف يف املوضعني، ولو )٦(إنه يشترط فيه صفة الشهود: وقال
إرث قريبه املسلم منه قطعاً، ويف قبوله يف شهد عدل بإسالم ذمي مات مل يقبل وحده يف 
 )٨(، وجزم القاضي حسني يف الفتاوى)٧(الصالة عليه وجهان، بناًء على القولني يف رمضان

، ولو نذر صوم شعبان فشهد واحد برؤيته فهـل جيـب عليـه    )٩(بأنه اليقبل )٨(الفتاوى
  .  )١٠(الصوم، إذا قلنا جيب صوم رمضان به فيه وجهان يف البحر

اهلالل بعد ثالثني أفطرنا يف األصح، وإن كانـت   ومل نر صمنا بعدلٍوإذا (: قال
وجيوز أن  ؛ ألن رمضان كمل ملضي ثالثني، وإن كان أوله ثبت بواحد،)السماء مصحية

التقبـل علـى النسـب     كما أن شهادة النساءيثبت الشيء ضمناً مبا ال يثبت به أصالً، 
بت النسب تبعاً بال خالف، وكـذا املـرياث،   استقالالً، ولو شهد أربع بالوالدة ثبتت وث

واعترض اإلمام بأن النسب اليثبت بقوهلن؛ لكن إذا ثبتت الوالدة ثبت النسب بـالفراش،  
المعىن  للثبوت الضـمين إال هـذا،   : وللمحتج أن يقول: )١(، قال الرافعي)١١(وهنا خبالفه

                                                 
 ،فالزنا اليقبـل فيـه إال أربعـة    ،حكم الشهادات خمتلف: خمطوط ) أ  ٤/١٠(قال ابن الرفعة يف كفاية النبيه ) ١(

 .وشاهد وميني  ،واألموال تثبت بشاهد وامرأتني ،واحلدود والقصاص تثبت برجلني
 ) .١١١/ص: (انظر )٢(
 )  . ج ( ساقط من )  ٣(
 )  . ب ( ساقط من )   ٤(
سـنة    املتـوىف  ،أيب القاسم، عبدالكرمي  بن حممـد الرافعـي   ،الشيخ ،اإلمام: يف فقه الشافعي تأليف: احملرر)   ٥(
 . وهو مطبوع ومتداول  ،)هـ ٦٢٤(
 ) . ١٠٨/ص( احملرر : انظر)  ٦(
 ) . ٦/١٨٩(واموع ،)٤/٢٧٠(حبر املذهب : انظر)  ٧(
 ) .  ٩٨/ص(وقد مر ذكرها يف ترمجته ) ١/٢٤٧(ذيب األمساء واللغات : انظر. للقاضي حسني : الفتاوى)  ٨(
 ) . ٦/٢٨٤(اموع : انظر)  ٩(
 ) . ٤/٣٤٦(حبر املذهب: انظر) ١٠(
 ) .٤/١٦(اية املطلب : انظر)  ١١(

א

א
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١١٧ 

وقد سبق عـن  // ثالثني، مبضي  انتهىوهنا مثله ال نفطر بقوله، لكن إذا ثبت أول الشهر 
)٣(، وفرق ابن الرفعة)٢(الرافعي طلب الفرق بني هذا، وبني كون الطالق وحنوه اليثبت تبعاً

 

أن   )٤(]ولـك [بأن هذا الزم للمشهود به، والطالق والعتاق ليس يلزم استهالل الشهر، 
  الطالق الزم للشـهر، كمـا أن العيـد الزم لتمـام ثلـثني منـه،      : تقول بعد التعليق

النقضاء رمضان الثابت بواحد، كما أن الطالق لـيس  [إن الفطر ليس الزماً : أو تقول 
  : إن املراتب ثالث: له، والذي أقوله )٥(]الزماً

الوالدة مع النسب واملرياث، وأحلق فيه ماقاله اإلمام بأن الوالدة ليسـت  : إحداها
مقتضيات شهادة النسـاء  مقتضية للنسب واإلرث، فإما ثابتان للحمل، فلم يكونا من 

  .المقصوداً والضمناً 
مسألتنا هذه ثبوت شوال مستند إىل شهادة الواحد برمضان لكـن  : املرتبة الثانية

بواسطة، فإن قول الواحد مثبت لرمضان، وانقضاء رمضان املقتضي للفطر موقوف عليه؛ 
د به والمسبباً فلذلك جرى اخلالف، واألصح ثبوته؛ ألن انقضاء رمضان ليس هو املشهو

  .عنه، بل مشروطاً به 
وقوع الطالق املعلق به وحنوه وذلك من مقتضيات رمضان املشهود : املرتبة الثالثة

وقوع ماعلق به، وكالمها بالنسبة إليه على : الصوم، واآلخر: به، فإن له موجبني، أحدمها
ما إذا شهد بالسـرقة   الواحد بالنسبة إىل أحدمها دون اآلخر،ك )٧(]قول[، فيقبل )٦(السواء

، ولذا )٨(شاهد وامرأتان يثبت املال دون القطع، ملا كان املال والقطع مترتبني على السرقة
  لوعلق الطالق والعتاق بالوالدة وشهدت القوابل ا مل يقع الطالق وال العتـاق، ذكـره   

  
                                                                                                                                            

 ) .٣/١٧٦(العزيز : انظر)  ١(
 ) . ١١١/ص: (انظر) ٢(
 . خمطوط ) ب  ٤/١٠(كفاية النبيه : انظر) ٣(
 .وذلك )  ج ( يف )  ٤(
 )  . ج ( ساقط من )  ٥(
 . واهللا أعلم ، يبدو أنه تكرار ،فيقبل قول الواحد بالنسبة إليه على السواء)  ب ( يف )  ٦(
 )  . ج ( ساقط من )  ٧(
  ) .٤/١١٧(مغين احملتاج و ،)١١/٣٦٣(احلاوي   :انظر) ٨(

/١١٩ 
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١١٨ 

صـه يف  وحكوه عن ن )٢(هو الذي رجحه الْمعظَم )١(القاضي حسني، وماصححه املصنف
تضـى إيـراد   ق، وا)٤(أنا النفطر، وإال لكنا مفطرين بقول واحد: ، والوجه اآلخر)٣(األم

)٥(الغزايل
مغيمة، وقـال   والوجهان جاريان سواًء كانت السماء مصحية أو، )٦(ترجيحه  

مصحية، فإن كانـت مغيمـة أفطرنـا     )٧(]السماء [الوجهان إذا كانت : صاحب العدة
الطيب وغريه  ذكروا الوجهني يف الغـيم، وصـرح املتـويل     والقاضي أبو )٨(بالخالف

جبرياما يف احلالني وهو مقتضى كالم األكثرين، أما إذا صمنا باثنني ثالثني ومل نر اهلالل 
فإن كانت السماء مغيمة أفطرنا بالخالف، وإن كانت مصحية فكـذلك، وبـه قطـع    

اليفطـر؛ ألن  : )١١(ل ابن احلدادوقا )١٠() ٩(األكثرون، ونقلوه عن نصه يف األم، وحرملة

                                                 
 ) . ٢/٢٠٩(روضة الطالبني : انظر) ١(
)٢ (ظَمعكماعرب النووي عنه بذلك  يف روضة الطالبني، يف أصل املسألة، أو اجلمهور ،املعظم هنا مبعىن األكثر: الْم  .

 ) . ٢/٢٠٩(روضة الطالبني : انظر.  املسألة
 ) .٤/٣٤٠( األم: انظر: انظر) ٣(
 ) . ٣/١٧٦(العزيز : انظر)  ٤(
 ،الـوجيز  و،والوسـيط  ،صانيفه البسيطمن ت ،الغزايل ،الطوسي  حممد بن حممد بن حممد ،و حامدأب: الغزايل) ٥(
  ) .هـ٥٠٥( تويف سنة  ،واملستصفى يف أصول الفقه ،والفتاوى ،إلحياءاو
 )] .٦/٤١(وفيات األعيان  و ،) ١/٣٠٠(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)٦/١٩١( الكربى الشافعيةطبقات [ 
 ) .١/٢٣٦(الوجيز : انظر) ٦(
 ) . ب ( ، ) أ ( ساقط من )  ٧(
 ) .٢/٢٠٩(روضة الطالبني : انظر) ٨(
وقوهلم  قال يف حرملـة   ،تكرر يف املهذب والوسيط والروضة: قال النووي يف ذيب األمساء واللغات: حرملة) ٩(

كمـا   ؛جمازاًراويه  ه حرملة؛ فسمى الكتاب باسمقال الشافعي يف الكتاب الذي نقله عن: أو نص يف حرملة معناه 
  . إخل ... قرأت البخاري ومسلم : يقال

صـنف املبسـوط    ،جيـب ت قبليـة  جيىب نسبة إىلحرملة بن حيىي بن عبد اهللا الت ،أبو حفص:  وحرملة
  ) . هـ ٢٤٣(سنة  تويف ،واملختصر

 )]١/١٢٨(شافعيني طبقات الفقهاء ال ،)٢/١٢٧( الكربى الشافعيةطبقات  ،)١/٢٣٨( ذيب األمساء واللغات  [
 ) . ٣/١٧٦(العزيز : انظر) ١٠(
أدب  :مـن مصـنفاته    ،حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر ابن احلداد الكناين املصري ،أبو بكر: ابن احلداد) ١١(

  ) .  هـ ٣٤٤( وقيل سنة ) هـ٣٤٥( تويف سنة  ،واملولدات وهو كتاب الفروع ،وكتاب الباهر يف الفقه ،القضاء
 ) ]١/١٩٢( اإلسنويوطبقات  ،)١/١٣٢(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،) ٣/٧٩(الكربى  عيةالشافطبقات [  
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١١٩ 

إن ابـن  : عدم الرؤية مع الصحو يقني فال يتركه بقول شاهدين وهو ظن، وقال القفـال 
 )٢(]وذكر[، )١(احلداد غلط وأجاب على أصل أيب حنيفة، فإنه التقط هذه املسألة من كتبه

  إن ماقاله ابن احلداد ينسب إىل ابن سريج أيضاً، وهـو مـذهب   : )٣(الرافعي )٢(]وذكر[
مث مل نر  لوشهد اثنان على هالل شوال: ، وفرع بعضهم على قول ابن احلداد فقال)٤(كمال

نر اهلالل والسماء مصحية بعد ثالثني قضينا صوم أول يومٍ؛ ألنه بان كونه من رمضـان،  
   . )٥(لكن الكفارة على من جامع فيه لعدم اإلمث، وعلى املذهب القضاء والكفارة

حق  ومل يقبل قوله جيب عليه الصوم يف، ل رمضان وحدهمن رأى هال )٦(]:عفـر[       
، فإن )٨(، ومن رأى هالل شوال أفطر سراً)٧(حق نفسه، وجيب عليه الكفارة باجلماع فيه

فإن اطلع اإلمام عليه عزره، فإن شهد بعد األكل مل تقبل شهادته للتهمة فإن شهد قبـل  
ـ وسنعيد املسـألتني    )٩(ةاألكل فردت شهادته، مث أكل مل يعزر لعدم التهمة حال الشهاد

  .                       ـ 
 لزم حكمه البلد القريب دون البعيـد يف األصـح،  //  وإذا رؤي ببلد: (قال          

أما لزوم  ،)هذا أصح واهللا أعلم: باختالف املطالع، قلت: والبعيد مسافة القصر، وقيل
  أما عدم لزومه للبعيد فهو اختيار يكون فيه خالف، و )١٠(]يكاد[حكمه للبلد القريب فال

)٤(، والروياين)٣(والبغوي )٢(وهو األصح عند العبدري )١(القاضي أيب حامد
 )٥(والرافعـي  ،

)٦(واملصنف )٥(والرافعي
)٧(وقطع به الشيخ أبوحامد: قال املصنف واألكثرون ،

وصاحب  ،

                                                 
 ) .١/٣٤٥(ء وحتفة الفقها ،)٢/٨٠(بدائع الصنائع : انظر) ١(
 . وقال ) ج ( يف )  ٢(
 ) .٣/١٧٧(العزيز : انظر)  ٣(
 ) . ٢/٣٨٣(ع مواهب اجلليل  املطبوع م ،للمواق ،التاج واإلكليلو ،)١/٥١٠(للدردير  ،الشرح الكبري: انظر) ٤(

 . 
 ) .٦/١٨٧(واموع  ،)٣٤٦(وروضة الطالبني  ،)٣/١٧٧(العزيز : انظر)  ٥(
 .ألنه مل يذكر غريه  ؛والصحيح ما أثبته. فروع) ج ( و ) أ ( يف )  ٦(
 )٣/٦٦(محد بن فرج اللخمي ألخمتصر خالفيات البيهقي، : انظر)  ٧(
 ) . ٩٤/ص(التنبيه : انظر)  ٨(
 ) .٦/١٨٨(اموع : نظرا) ٩(
 ) . أ ( ساقط من )  ١٠(

/٦ 

א

 

א
 א



א אא

 

١٢٠ 

  )١٠(ملا روى مسلم يف صحيحه عن كريـب   )٩(وغريهم )٨(وصاحب املهذب، والبندنيجي
 ناللَّه ب دبعفَقَالَ ثُم قَدمت الْمدينةَ  ،لَيلَةَ الْجمعة// لَ فَرأَيت الْهِالالشام قَدمت فَ ((:قال

ـ ن :تلْقُفَ؟ رأَيته  تأن :الَقَفَ ،رأَيناه لَيلَةَ الْجمعة :تلْقُفَ؟ لَ متى رأَيتم الْهِال :عباسٍ  عم، 
رالناسو ةُ ،آهاوِيعم امصوا وامصالَقَفَ ،و: تبلَةَ السلَي اهنأَيا رنلَك، ح ومصالُ نزـ فال ن ى ت

)١١(نكْملَ العدةَ
 اهرلْقُفَ ،أو نال :ت أَو هاميصةَ واوِيعم ةيؤي بِرفكْتـ فَ؟  ت هكَـذَا   ،ال :الَقَ

                                                                                                                                            
 :وخيفف فيقـال  ،عامر بن بشر املروروذي إسحاقأمحد بن بشر بن عامر وقال الشيخ أبو : القاضي أبوحامد) ١(

تويف  ،واجلامع يف املذهب،شرح خمتصر املزين :من مصنفاته ،ساناإىل مرو الروذ إحدى مدن خر منسوب ،املروذي
  .  )هـ٣٦٢( سنة 

 )] . ١/٧٠٤(ذيب األمساء واللغات  ،)٢/١٩٩( اإلسنويطبقات  ،)١/١٤٠(طبقات ابن قاضي شهبة [ 
له خمتصر الكفاية ، علي بن سعيد بن عبد الرمحن بن حمرز املعروف بأيب احلسن العبدري ،أبو احلسن: العبدري) ٢(

  ) . هـ٤٩٣( تويف سنة  ،يف خالفيات
 )] ١/٧٩( اإلسنويطبقات  ،)١/٢٧٧(طبقات ابن قاضي شهبة  ،) ٥/٢٥٧(الكربى الشافعيةطبقات [ 
 ) . ٣/١٤٧(التهذيب : انظر) ٣(
 ) .٤/٢٧١(حبر املذهب : انظر) ٤(
 ) .٣/١٧٩(العزيز : انظر) ٥(
 ) . ٦/١٨٢(اموع : انظر)  ٦(
شـرح  التعليقة : مصنفاتهمن  ،إمام الشافعية يف زمانه ،يييناسفراأل أمحد بن حممد بن أمحد  :الشيخ أبو حامد) ٧(

  ) .هـ٤٠٦(تويف سنة ،وله تعليقة أخرى يف أصول الفقه ،من مخسني جملداً حنوٍاملزين يف فيها خمتصر 
 )] .١/٧٢(وفيات األعيان  ،)١/٣٧٣(طبقات الفقهاء الشافعية  ،) ٤/٦١(الكربى الشافعيةطبقات [
مـن   ،درس على الشيخ أيب حامد األسفراييين ،بندنيجياحلسن بن عبيد اهللا بن حيىي ال ،أبو علي:  البندنيجي)  ٨(

  ). هـ٤٢٥( تويف سنة ،وكتاب الذخرية ،التعليقة املسماة باجلامع: مصنفاته 
 ) ] ١/٧٦٢(وذيب األمساء واللغات  ،) ١/٩٦( اإلسنويوطبقات  ،) ١/٢١١(طبقات ابن قاضي شهبة [ 
 ) . ٦/١٨٢(اموع : انظر)  ٩(
وروى عن مواله ابن عباس وأمه  ،أدرك عثمان ،كريب بن أيب مسلم اهلامشي موالهم ،دينأبو رش:  كريب)  ١٠(

قـال يف   ،والنسـائي  ،وابن معني ،بن سعداوثقه  ،وسليمان بن يسار ،وروى عنه ولداه حممد ورشدين ،أم الفضل
  ) . هـ٩٨(تويف سنة  ،التقريب ثقة من الثالثة

 )].  ٨١١/ ص(وتقريب التهذيب  ،)٥/٤٠٤(تهذيب وذيب ال ،)٤/٤٧٩(سري أعالم النبالء [ 
 ... ) . حىت نكمل ثالثني ( ... يف النسخة اليت بني يدي من صحيح مسلم  )  ١١(

/٢٥٣ 
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ا رنرأَمولُس اللَّه  (()أن [والعمل على هذا احلديث عند أهل العلـم  : )٢(قال الترمذي )١
أنه يلزم : وبالقياس على طلوع الفجر وغروب الشمس، والثاين ،أهل بلد رؤيتهم  )٣(]كل

وأبو علـي   )٥(]والدارمي[وصححه القاضي أبو الطيب  )٤(وهو اختيار الصيمري حكمه 
حديث كريب على أنه مل يثبت عند عبداهللا بن عباس // وغريهم، ومحل هؤالء  جيالسن

واحتج القاضي أبو الطيب بـأن األرض مسـطحة وإذا    )٦(وهو خالف الظاهر ،بشاهدين
مطبقون على خـالف   )٨(، واألكثرون وأهل اهليئة)٧(رؤي اهلالل يف موضع رؤي يف غريه

 )١٠(م والغـزايل واإلمـا  )٩(ذلك، وأما كون البعيد مسافة القصر فهو اختيـار الفـوراين  
، )١٣(إىل حساب وحتكـيم املـنجمني   املطالع حيوج؛ ألن اعتبار )١٢(والرافعي )١١(والبغوي

                                                 
وأم إذا رأوا اهلالل ببلد اليثبـت   ،بيان أن لكل بلد رؤيتهم: باب  ،الصيام: كتاب) ٤٢١/ص(رواه مسلم )  ١(

 ) .  ١٠٨٧( -٢٨ح  ،حكمه ملا بعد عنهم
 ) .٦٩٣( ح  ،أهل بلد رؤيتهم ماجاء لكل: ، بابالصوم: كتاب) ١٣٤/ص(جامع الترمذي )  ٢(
 . لكن ) أ ( يف )  ٣(
من  ،أحد أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه ،عبد الواحد بن احلسني الصيمري البصري ،أبو القاسم: الصيمري) ٤(

وقال الذهيب يف آخـر ترمجـة    ،)هـ٣٨٦( سنة  تويف ،واإلرشاد شرح الكفاية ،والكفاية ،اإليضاح: من تصانيفه
  ) . هـ٤٠٥( إنه تويف سنة  :احلاكم

 ) ]١٧/١٤( وسري أعالم النبالء  ،)٢/٣٧( اإلسنويوطبقات  ،)١/١٨٨(طبقات ابن قاضي شهبة [ 
 ) . ج ( ساقط من )٥(
 ) . ٦/١٨٢(اموع  انظر)  ٦(
 ) . ٣/١٨٠(العزيز : انظر)  ٧(
وأشـكاهلا   ،العلوية والسـفلية  ،أحوال األجرام البسيطة، لذين يعرفون من خالل علم اهليئةهم ا: أهل اهليئة)  ٨(

 )  . ١/٣٤٢( ،لطاش كربي زادة،مفتاح السعادة: انظر.وأوضاعها ومقاديرها وأبعادها 
ن إماماً كا ،، صاحب اإلبانةوران  املروزيعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن فُ ،أبو القاسم: الفوراين) ٩(

  ) . هـ٤٦١( تويف مبرو سنة  ،وكان من كبار تالمذة أيب بكر القفال ،حافظاً للمذهب
 )] .٣/١٣٢(وفيات األعيان  و ،) ١/٢٥٥(طبقات ابن قاضي شهبة  ،) ٥/١٠٩(الكربى  الشافعيةطبقات [ 
 ) . ١/٢٣٦(الوجيز: انظر) ١٠(
 ) .٣/١٤٧(التهذيب : انظر) ١١(
 . )٣/١٧٩(العزيز : انظر) ١٢(
االسـتدالل علـى احلـوادث     :التنجيم بأنه) ٣٥/١٩٢( :جمموع الفتاوىابن تيمية يف  شيخ اإلسالم عرف )١٣(

 .  األرضيه باألحوال الفلكية

/١٢٠ 
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١٢٢ 

)٢(والصيدالين )١(وقواعد الشرع تأىب ذلك، واعتبار املطلع هو الذي قاله مجهور العراقيني
 

)٢(والصيدالين
، وهـذا  )٣(وهو األصح؛ ألن أمر اهلالل التعلق له مبسافة القصـر وغريهم؛  
)٥(نه ال قائل بهإو إنه لوقيل به لكان متجهاً،: )٤(مامالوجه، قال اإل

، وفيه وجـه  )٦(ملاسبق  
فمتباعدان وذا  فإن احتدا فمتقاربان وإال ،قاليم واختالفهعتبار باحتاد األأن اال :وجه ثالث

، واطالقه يقتضي أن البلدتني املتجاورتني من إقليمني اليثبـت  )٧(قال الصيمري وآخرون
ى، وأن البلدتني املتباعدتني مسافة شهرٍ مثالً ومطالعهمـا خمتلفـة   ألحديهما حكم األخر

ولكنهما يف إقليم واحد يثبت ألحديهما حكم األخرى، وكال األمرين بعيد، واألول أبعد 
إذا رآه أهل ناحية دون ناحية إن قربت املسافة لزم ـ وضـابط   : جداً، وقال السرخسي

، إالبعـارض  ء أبصره هؤالء، والخيفى عليهمالقرب أن يكون الغالب أنه إذا  أبصره هؤال
إن كانت : فثالثة أوجه، ثالثها  )٨(]وإن بعدت املسافة[سواًء يف مسافة القصر وغريها ـ  

يراه هؤالء وخيفى على أولئك بالتعارض لـزمهم وإن  [يتصور أن حبيث البينهما املسافة 
ألنه جعل القريب الـذي   ؛وفيما قاله نظر، )١٠(عليهم فال ىخيف )٩(]كان حبيث يتصور أن

ــدم  ــد عــــ ــه عنــــ ــة فيــــ ــب الرؤيــــ   تغلــــ

                                                 
وإمامهم أبو حامد  ،وهم أصحاب طريقة العراقيني ،فقهاء الشافعية الذين سكنوا بغداد وماحواليها: نالعراقيو) ١(
 ) . ١/٣٢٥(وطبقات الشافعية الكربى  ،)١/٧٠٤(مساء وللغات ذيب األ: انظر. سفراييين األ
من مصنفاته   ،نسبة إىل بيع العطر ،املعروف بالصيدالين ،حممد بن داود بن حممد املروزي ،أبو بكر: الصيدالين) ٢(

  . تاريخ وفاة على مل أقف له : اإلسنويقال  ،وشرح فروع ابن احلداد ،شرح خمتصر املزين: مصنفاته 
 )] ١/٢١٩(وطبقات ابن  قاضي  شهبة  ،)٢/٣٨( اإلسنويووطبقات  ،)٤/١٤٨(الكربى فعيةالشاطبقات [
 ) .٦/١٨٢(اموع : انظر)  ٣(
لذلك مل أجعله يف  اً،ويظهر أن فيه تكرار. ، وأنه القائل به وأنه لو قيل به لكان متجهاً ،ال قائل به) ج ( يف )  ٤(

 . املنت
 ) . ٣/١٨٠(العزيز و ،)٤/١٧(اية املطلب : انظر) ٥(
ولو اعتربوا مسـافة يظهـر يف   ): (( ٤/١٧(وهذا نص كالم اإلمام يف اية املطلب  ،ملا سبق من كالم اإلمام)  ٦(

 )) . ولكن ال قائل به  ،لكان متجهاً يف املعىن ،مثلها تفاوت املناظر يف االستهالل
 ) . ٦/١٨٢( واموع  ،)٢/٢١٢(روضة الطالبني : انظر)  ٧(
 ) . ب ( ساقط من )  ٨(
 ) . ب ( و ) أ ( ساقط من )  ٩(
 ) . ٦/١٨٣( اموع : انظر)  ١٠(
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املعارض، وقطع بلزوم حكمه فكيف يتردد فيما ال يتصور أن خيفى بالعـارض، ولـو    
  . عكس لكان أسلم عن التناقض 

، وخيفى على أولئك بالعارضٍمااليتصور أن يراه هؤالء  تأويله أنر يل يف لكن خط
اليكون هناك عادة  لتباعدمها، ولكن يعرف ذلك ، وتارة تارة يعرف بالعادة وهو القريب

بالدليل عليه ومعرفة املطالع، ويكون حمل اخلالف فيما العادة فيه، سواًء علم احتاد املطالع 
، واعتبـار مسـافة   طالقاملطالع على اإل عتبارر الوجه مغاي  ومن ذلك خيرجأم اختالفه، 

  .  القصر على اإلطالق 
جه أنه إذا رؤى يف بلد ومل ير يف بلد آخرى اليلزم البلد وأطلق املاوردي حكاية و

، فإن كان هذا على إطالقه فقد اجتمع يف املسألة ستة أوجه، وكذلك اعتقـد  )١(األخرى
، واألقرب )٣(، وذكر أن املاوردي والسرخسي انفردا مبا قااله)٢(املصنف، وأثبتها ستة أوجه

ه علل الوجه املذكور يف كالمه بـأن  واألقرب محل كالم املاوردي على البلد البعيد؛ ألن
الطوالع والغوارب قد ختتلف؛ وإمنا خوطب كل قوم مبطلعهم ومغرم كالفجر يتقـدم يف  
بلد ويتأخر يف آخر، وكذلك الشمس، مث كل بلد يعتبر طلوع فجره وغروب مشسـه يف  

ال خيتلف مطلعهما، ومن املعلوم أن البلدتني املتجاورتني  ،)٤(هذا كالم املاوردي ،حق أهله
إقليم بلـد  : يلزم مجيع البالد، والثاين: فحصل يف املسألة ستة أوجه، أحدها: قال املصنف

كـل بلـد   : يف املطلع وهو أصحها، والرابع )٥(كل بلد يوافق بلد الرؤية: الرؤية، والثالث
دون مسـافة  : اليتصور خفاؤه عنهم بالعارض وهو فيما حكاه السرخسي، واخلـامس 

 :قلـت ، )٢(، وهو فيما حكـاه املـاوردي  )١(اليلزم غري بلد الرؤية: ، والسادس)٦(القصر

                                                 
 ) .٣/٤٠٩(احلاوي : انظر) ١(
 ) . ٦/١٨٣(اموع : انظر) ٢(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٣(
 ) .٣/٤٠٩(احلاوي : انظر) ٤(
 . واختالفه باحتاد اإلقليم  عتبارأن اال: الثالث)  ج ( يف )  ٥(
ضابط مسـافة  ) : (( ٢/٩٨(قال يف إعانة الطالبني  ،أي املسافة اليت تقصر فيها الصالة الرباعية: مسافة القصر) ٦(

 :مث الذراع  ،أذرع أربع :والباع ،ألف باع :وامليل ،أميال ةثالث :ولفرسخ ،فراسخأربع  :مث الربيد ،أربع برد :القصر 
أما تقديرها بالكلوات فقد اختلف فيه املعاصرون أيضاً فقال ابن عثيمني يف الشرح ) )إخل ... اًن إصبعوالعشروأربع 
فإذا ضربنا مثانية وأربعـني يف  )) مسافة القصر مثانية وأربعني ميالً وامليل كيلو وستني يف املائة ): (( ٤/٤٩٦(املمتع



א אא

 

١٢٤ 

بـن  فساده مارواه سـعيد  وإطالقه يف غاية البعد وال أظن أحداً يقول به، ومما يدل على 
 نم أخبرنِي عمومةً يل: قال )٥(بسند صحيح إىل أيب عمري بن أنس )٤(يف مصنفه )٣(منصور
األنارِص مأ نصابِح يب الن َغُ ((: واالُقال ما هنلَيا عامـيا صنحبالٍ فَأَصوـاَء   ،لُ شفَج

م كْبرن رِ النآخ دنوا عهِدارِ فَشولَ اِهللاهسر   َا الْهِاللَ بِـاألأَور مهسِأَنم،   مهرفَـأَم
رولُس  اللَّه  أَنْ يخأَنْ يوا وروا فْطجلرم مهيدعن  دالْغ(()٦( ويف رواية ))  انابِيرأَع مَقَد

                                                                                                                                            
ويف الفتح الرباين : (( ، ويف حاشيتهأي ما يقارب سبعة وسبعني كيلو) ٧٦.٨=( كيلوا وستني أصبح الناتج عندنا 

كيلو، غري أنين حبث عنه يف  ٧٢= للبسام  ١/٢٧٣كيلو، ويف تيسري العالم  ٨٠.٦٤٠أن مسافة القصر ) ٥/١٠٨(
والربيـد  ): (( ٩/ص(النسخة اليت بني يدي فلم أجده ، وقال الكبيسي يف كتابه املسافر وماحيتاج إليه من أحكـام  

فأصبح الناتج قريبا مـن   ٨٨.٦٨٨=٤× ٢٢.١٧٢فإذا ضربنا )) م ١٧٦كم ٢٢املعاصرة يقدر بالوحدات الزمنية 
 . تسعة ومثانني كيلو 

والقريب مامل تكن  ،أن البعيد ما انقطعت العوامل بينهما ،يف اإلحياء وجه: حاشية) (( ج ( سة خعلى طرة الن) ١(
 )) . فيكون يف املسألة سبعة أوجه  ،منقطعة

 ) . ٦/١٨٣(اموع )  ٢(
 ،مولف كتاب السنن ،احلافظ ،اخلراساين املروزي ،سعيد بن منصور بن شعبة ،أبو عثمان:  سعيد بن منصور)  ٣(

ثقة : قال ابن حجر يف التقريب ،وأمحد بن حنبل ،وأبو حامت ،وأبو داود ،وعنه مسلم ،مسع من مالك والليث وفليح
  ) . هـ٢٢٧( كة سنة تويف مب ،مصنف، وكان الخيرج عن كتابه  لشدة وثوقه به

 ) ] .٣٨٩/ ص(  ، وتقريب التهذيب) ٢/٦٩٣(وذيب التهذيب  ،) ١٠/٥٨٦(  سري أعالم النبالء[
إنه من رفيع : وقال، وذكر من مسعه) ١١٢/ص( تهفهرسيف  ابن خري اإلشبيليذكره : مصنف سعيد بن منصور) ٤(

ويف ) ١٣/٢٩١(م النبالء يف ترمجة بقي بـن خملـد   وذكره الذهيب يف سري أعال ،الكتب وهو اثنان وعشرون جزء اً
ومل يذكروا مصري  ،بن حزمكلهم نقالً عن ا)  ٤١/ص(الرسالة املستطرفة وصاحب   ،)١٨/٢٠٣(ترمجة ابن حزم 

 . ا الكتاب وكذلك ابن حجر يف ذيبومل يذكر الذهيب يف ترمجة سعيد هذ ،هذا الكتاب هل هو موجود أم مفقود
ـذيب  قال ابن حجـر يف    ،كان أكرب ولد أنس ،بن أنس بن مالك األنصاري عبداهللا:  أنسأبو عمري بن )  ٥(

 :بن عبد الرباوقال  ،كان ثقة قليل احلديث :بن سعداوقال  ،وصحح حديثه أبو بكر بن املنذر وغري واحد :التهذيب
  . وفاتهلرابعة، ومل يذكروا تاريخ ثقة من ا: وقال يف تقريب التهذيب ،جمهول ال حيتج به

 ) ] . ١١٨٤/ ص( تقريب التهذيب  ،) ٧/٤٥١(ذيب التهذيب [ 
رقم ب،اخلروج إىل العيدين من الغـد : باب ،صالة العيدين: كتاب) ١٨٤/ص) (اتىب(رواه النسائي يف سننه )  ٦(
بـرقم   ،إذا مل خيرج اإلمام للعيد من يومه خيرج من الغد: باب ،الصالة: كتاب) ١٤٠/ص(وأبو داود  ،)١٥٥٧(
سنن  ،)١٦٥٣( برقم ،ماجاء يف الشهادة على رؤية اهلالل: باب ،الصيام:كتاب) ١٨١/ص(وابن ماجة  ،)١١٥٧(

 ،)٧٩٨٥(برقم  ،الشهادة تثبت على رؤية هالل الفطر بعد الزوال :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٤٩( البيهقي الكربى
 ،)٧٣٣٩(بـرقم  ) ٤/١٦٥ (يف مصـنفه   رزاقعبد الو ،) ٣٦١٨٣(برقم ) ٧/٢٩١( يف مصنفه ابن أيب شيبة  و
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مسِ عشيةً فَأَمر باَأللَ الْهِال لَهالبِاللَّه ِإله فَشهِدا عند ،رمضانَيف آخرِ  علَى رسولِ اِهللا 
رولُس   اللَّه النوا اسرفْطيف ثبوت حكم بلـدة فهذا احلدي )١()) أَنْ ي لبلـدة   ث نص

إن ترك االستفصال عن املسافة اليت قطعوها بعد رؤيته وعن موضـع  : أخرى، بل قد يقال
كما هو أحد // رؤيته يدل على أنه اليعترب املسافة وال املطالع، وثبت احلكم على العموم 

يب،  فإن هذا ، ولعل قائالً جيمع بني هذا احلديث وحديث كر)٢(الوجهني يف أصل املسألة
احلديث ثَبت اهلالل فيه يف أثناِء النهار فلزمنا حكمه، وحديث كريب مل يثبت إال بعد أول 

، إال أن هذا يلزم فيما إذا ثبت يف أثناِء الشـهر  //الشهر، فيجب أن نصوم ثالثني أو نراه 
: املصـنف  وقال ،واملنقول فيها وجوب قضاء اليوم األول فتأمل ذلك ،البلدرؤيته يف تلك 
ن الع مل يلزم الذين مل يـروا الصـوم؛ أل  لو شك يف اتفاق املط، املطالع اعتبارب على القول

  .   )٣(الصوم إمنا جيب بالرؤية وألن ؛األصل عدم الوجوب
 )٥(بلد الرؤية، وعن الشافعي أنه اليلزم غري أهل نقل عن قومٍ )٤(ابن املنذرواعلم أن 

 وأمحد )٦(والليث
)٧(

  وال أعلمـه إال قـول املـدين والكـويف، يعـين      : ميع، قاليلزم اجل 
                                                                                                                                            

هـذا  : وقال)  ٢١٨٤( و ) ٢١٨٣(برقم ،الشهادة على رؤية اهلالل: باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٤٩(والدارقطين 
  . إسناد حسن 

: بـاب  ،الصوم: كتاب) ٢٦٦/ص(وأبو داود  ،)٢٣١١٩(برقم  ،) ٥/٣٦٢( يف املسندأمحد أخرجه اإلمام )  ١(
 ،) ٧٩٧٨(بـرقم   ،) ٤/٢٤٨(الكـربى   يف السـنن  البيهقيو ،)٢٣٣٩(برقم  ،ية اهلاللشهادة رجلني على رؤ

هـذا  : وقـال ) ١١٠٣(برقم )  ١/٤٣٧(واحلاكم يف مستدركه  ،)٦٦٣(برقم  ،)١٧/٢٣٨(الكبري والطرباين يف 
 . حديث صحيح على شرط الشيخني وامل خيرجاه 

 ) .٦/١٨٢(اموع : انظر) ٢(
 ) .٦/١٨٢(اموع : انظر) ٣(
ومـن   ،كان جمتهداً اليقلد أحـداً  :قال الذهيب ،حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،أبو بكر: ابن املنذر)  ٤(

  . غريذلك: وقيل) هـ٣١٠( سنة : وقيل) هـ٣٠٩( واإلقناع، تويف سنة  ،اإلشراف يف اختالف العلماء: مصنفاته
 ) ] .٢/١٩٧( اإلسنويوطبقات  ،)١/٩٩(ي شهبة وطبقات ابن قاض ،)٣/١٠٢(الكربى الشافعيةطبقات [ 
 ) .٦/١٨٣(اموع : انظر)  ٥(
 ،إمام أهل مصر يف الفقه واحلديث معـاً  ،الفهمي املصريبن عبد الرمحن الليث بن سعد  ،أبو احلارث: الليث) ٦(

  ) . هـ١٧٥(تويف سنة  ،ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة :قال ابن حجر يف التقريب
تقريب  ،)٥/٤٢٩(ذيب التهذيب،  ،)١/٢٢٤(الذهيب،  بن أمحد  عبد اهللا مشس الدين حممد يبأل: رة احلفاظتذك[

 ) ]   ٨١٧/ ص(، التهذيب
 ) . ٤/٤١٣(والفروع  ،)٤/٣٢٨(املغين :انظر) ٧(

/١٢١ 

/٩ 
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، فيحتمل أن يكون مراده إذا كان البلدان متقاربني فاليكون فيـه  )٢(وأبا حنيفة )١(مالكاً
منافاةٌ ملا صححناه إن كان يف املتقاربني خالف، وحيتمل أن يكون يف املتباعدين، لكـن  

، هذا حترير املنقول، ورواه  تنبيه على معىن )٣(ذلك خمالف ملا نقله الترمذي عن أهل العلم
عليه، فإنه قد ختتلف املطالع وتكون الرؤية يف أحد  هاختالف املطالع، ومل أجد من نب قوهلم

البلدين مستلزمة للرؤية يف اآلخر من غري عكس، فإن الليل يدخل يف البالد الشرقية قبـل  
رؤيته من أن يكون من الشـمس علـى بعـد    يف إمكان  والبددخوله يف البالد الغربية، 

سري إىل جهة االرتفاع يزيد بسـببه   وراء ها بِمقْدارِ ذلك البعد، ولهغرب خمصوص، مث ي
الميكن  مثالًبعده عن الشمس، فإذا غربت الشمس يف بلدة شرقية وبينه وبينها سبع درج 

الشمس فيها  )٤(]غروب[يت يتأخر رؤيته فيها، فإذا غربت الشمس يف بعض البالد الغربية ال
فيها إىل أن يرتفع اهلالل حىت تزيد مابينه وبينها على عشر درج أمكن رؤيته يف تلك البلد 
الغربية، وإن كان مل ير يف الشرقية، فإذا غربت يف بلدة أخرى غربية بعد ذلك بـدرجتني  

ني لك به أنـه  كانت رؤيته فيها أمت وأظهر، ومكثه بعد الغروب أكثر، وقس على هذا يتب
من رؤيته يف أحدمها رؤيته يف اآلخر، ومىت اختلفت لزم من رؤيته  املطالع لزم تدمىت احت

يف الشرق رؤيته يف الغرب والينعكس، وعلى ذلك حديث كريب فإن الشام غربية بالنسبة 
  . )١(، واليلزم من رؤيته يف الشام رؤيته يف املدينة ملا قلناه)٥(إىل املدينة

                                                 
وقد  ،الثانية وهذه هي الرواية) ٢/٥٧(رشد احلفيد  البن ،وبداية اتهد ،)١/١٢٠(عبدالرب  البنالكايف  :انظر) ١(

 .ممايدل على ضعفها، صدرها بقيل
 )  . ٢/٨٣(بدائع الصنائع : انظر)  ٢(
والعمل على هذا احلديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد : (( يشري إىل قول الترمذي يف حديث كريب السابق) ٣(

 ) . ١١٢/ص: (انظر)) . بلد رؤيتهم 
 ) . أ ( سافط من )  ٤(
فمىت تساوى ): (( ٢/٦٤( ته على شرح جالل الدين احملليحاشين سالمة القليويب يف قال شهاب الدين أمحد ب) ٥(

 ،أو كان بينهما مسافة شـهور  ،تساوى طول بلدين لزم من رؤيته يف أحدمها رؤيته يف اآلخر وإن اختلف عرضهما
ولـزم   ،لرؤيةومىت اختلف طوهلما امتنع تساويهما يف ا ،أو كان أحدمها يف أقصى اجلنوب واآلخر يف أقصى الشمال
فيلزم من رؤيته  ،كما يف مكة املشرفة ومصر احملروسة ،من رؤيته يف البلد الشرقي رؤيته يف البلد الغريب دون العكس

وما ذكر عن شـيخنا   ،ألنه من جهة املغرب ؛ألن رؤية اهلالل من أفراد الغروب ؛يف مكة رؤيته يف مصر ال عكسه
، والشام ليست غربيـة بالنسـبة   ))  يعول عليه وال جيوز االعتماد عليهالرملي عن السبكي وغريه مما خيالف هذا ال

 .للمدينة 
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١٢٧ 

الليل مـن   إىل أن ينقضي مجيع )٢(أنه اليتأخر الغروب يف الربع القامراً واعلم أيض
إنـه  : إما أن نقول )٣(]قولني[الراجح أحد : // ، فلذلك نقولالقامرأسبق البالد غروباً من 

فيثبت هلم  القامرةوهي يف مجيع البالد  رمضانإذا رؤي يف بلدة من الغرب فتلك الليلة ليلة 
اليثبت حكمه إالفيما يوافق تلك البلدة، والثاين أوفـق، حلـديث   إنه : حكمه، أو نقول

كريب، وأن التكليف الحيصل إال بالعلم، وعلى هذا يلزم أن يكون كل شهر يعلم دخوله 
يف الغرب قبل دخوله يف الشرق بيوم دائماً، وأما اعتبار مسافة القصر أو اإلقليم أو غـري  

املطالع يف دون مسـافة القصـر بسـبب    ذلك من الوجوه فبعيدة، وقد يكون اختالف 
ذلك إىل حساب ، وقد اليكون فيما فوقها، ويرجع يف )٤(االرتفاع واالخنفاض، قاله اإلمام

خبالف لرؤية يف موضع آخر ل )٦(]مانعاً[هنا كونه  )٥(]السبب يف الرجوع إليه[، ولعل اهليئة
  .)٧(الصحيح وجوب علىفلذلك مل يرجع إليه يف ال؛ حيث مل توجد الرؤية أصالً ،ماسبق

، هل كان  هكذا أمرنا رسول اهللا : معىن قول ابن عباسالناس يف وقد اختلف 
، ويف مصـنف  )٨())َصوموا لرؤيته وأَفْطروا لرؤيته  :))  عنده نص أو إشارةٌ إىل قوله 

اليرونَ اهلاللَ إِذَا رآه النـاس   أنّ قَوماً من العربِ سكَّاناً بني جِبالٍ ((: سعيد بن منصور
مفَقَالَ لَه ،كن ذَلاخلَطَّابِ ع بِن رمألُوا عس : وهرى تتوا حرفْط٩())الت(  .  

   

                                                                                                                                            
 ).١/٤١٠(وحاشية الرملي  ،)١/٤٢٢(مغين احملتاج : انظر)  ١(
القمـر  ) : (( ٨٨٣/ص(قال اجلوهري يف الصحياح  ،ربع الليل األول الذي يكون القمر مضيئاً: الربع القامر) ٢(

 ،أضـاءت : وأقمرت ليلتنـا   ،أي مضيئة ،وليلةٌ قمراء... مسي القمر قمراً لبياضه   ،شهربعد ثالث ليالٍ إىل آخر ال
 )) . أي طلع علينا القمر : وأقمرنا

 . أمرين ) ب ( يف )  ٣(
 ) . ٤/١٧(اية املطلب : انظر) ٤(
 . السبب يف الرجوع إىل قوله كونه مانعاً : بياض من قوله) ب ( ويف  ،)أ ( ساقط من )  ٥(
 )  . ج ( ساقط من )  ٦(
 ) . ١٢١/ص(سبق الكالم على الرجوع إىل قوال أهل اهليئة يف ) ٧(
 ) . ١٠٠/ص(سبق خترجيه يف )  ٨(
يف كتب اآلثار والفقه فلم األثر وقد حبثت عن هذا ) ١٢٤/ص(سبق الكالم على مصنف سعيد بن منصور يف )  ٩(

  . أعثر عليه 

/٢٥٤ 
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١٢٨ 

 وإذا مل نوجب على البلد اآلخر فسافر إليه من بلد الرؤية فاألصح أنـه (: قال
إن ابن عباس أمـر  : ه صار منهم، وقد قيلوبه قال القفال؛ ألن) يوافقهم يف الصوم آخراً 

يفطر؛ ألنه التزم حكم األول، والوجهان إذا قلنـا  : كريباً أن يقتدي بأهل املدينة، والثاين
يعم حكم الرؤية كل البالد، فعلى أهل البلد الثاين موافقتـهم  : لكل بلد حكمها، فإن قلنا

إن مل يثبت عندهم لزمـه هـو   إن ثبت بقوله أو قول غريه، وعليهم قضاء اليوم األول، ف
قياساً : ، ولك أن تقول)١(الفطر كما لو رأى هالل شوال وحده، ويفطر سراً، قاله الرافعي

قياساً على هذا لوسافر من البلدة اليت رؤي فيها اهلالل ليلة اجلمعة إىل الـيت رؤي فيهـا   
صوموا إال اهلالل ليلة السبت، فرؤي هالل شوال ليلة السبت، فعليهم التعييد معه وإن مل ي

مثانية وعشرين، ويقضوا يوماً، وعلى قياس الوجه األول اليلتفتون إىل قوله، وإن قلنـا يف  
    .  )٢(اهلالل قول عدل

ـ أي فَعيدوا التاسع والعشرين   )ومن سافرمن البلد اآلخر إىل بلد الرؤية(: قال
و قلنا بتعميم الرؤية، إذا قلنا له حكم البلد الثاين أ )عيد معهم وقضى يوماً(من صومه ـ  

أما إذا مل نعمم احلكم وقلنا له حكم البلد األول لزمه الصوم، وهذه املسألة ذكرها الرافعي 
    . )٣(بعد املسألة السابقة اليت ذكرها قياساً 

ومن أصبح معيداً  فسارت سفينته إىل بلدة بعيدة أهلُها صيام فاألصح أنه ( :قال
وهو جواب على أن لكل بلد حكم نفسـه،   )٤(الشيخ أبو حممد قاله )ميسك بقية اليوم 

 من جهة أنه مل يرد إجيابه )٦(والغزايل )٥(وأن للمنتقل حكم البلد املنتقل إليه، واستبعد اإلمام
بيوم الشك إذا ثبت اهلـالل يف   )٧(بعيد، ورده الرافعي فيه أثر، وتبعيض اليوم الواحد يرد

                                                 
 ) .٣/١٨٠(العزيز : انظر) ١(
 ) .٣/١٨٠(العزيز : انظر) ٢(
 ) . ٦/١٨٣(واموع  ،)٣/١٨١(العزيز : انظر)  ٣(
يف التفسري واحلديث  ان إماماًك ،والد إمام احلرمني ،اجلويين عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا: الشيخ أبو حممد ) ٤(

    .) هـ٤٣٨(تويف سنة  متوسط،يف الفقه  الفروق، والتبصرة، وله تعليق :من مصنفاته ،واألدب

 ) ] ١/١٦٥( اإلسنويوطبقات  ،)١/٢١٤(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،) ٥/٧٣(الكربى  الشافعيةطبقات [ 
 ) . ٤/١٩(اية املطلب : .انظر) ٥(
 ) . ١/٢٣٦(الوجيز : انظر)  ٦(
 ) .٣/١٨١(العزيز ) ٧(
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١٢٩ 

إن احلكم يف يوم الشـك إمنـا   : وله، ولإلمام أن يقولأثنائه فإنه جيب إمساك باقيه دون أ
يتبعض يف الظاهر، وأما يف مسألتنا فهو متبعض ظاهراً وباطناً بالنسبة إىل حكم البلـدتني،  
فيكون كما لو أسلم الكافر، أو أفاق انون، أو بلغ الصيب وهو مفطر فإنـه اليلـزمهم   

أن يكون يوم  )٢(]:إحدامها[الة صورتني إن للمس: )١(اإلمساك على األصح، مث قال الرافعي
والعشرين أن يكون التاسع : الثالثني من صوم البلدين لكون املنتقل إليهم مل يروه، والثانية

املنتقل عنـه أو   وإن قلنا للمنتقل حكم البلد ،بيوم إىل املنتقل إليهم لتأخر صومهمبالنسبة 
أهل البلد الثاين فإذا كـانوا  // وأما  عممنا احلكم تعني أن جيب عليه الفطر يف الصورتني،

على رؤية اهلـالل يـوم   يعرفون يف أثناء اليوم أنه يوم العيد فهو شبيه مبا إذا شهد الشهود 
لعدلني، وشهدا يف البلـد   وإن اتفق هذا السفر )٣(وقد سبق بيانه يف صالة العيد ،الثالثني

إن مل نعمم : ليوم الثالثني، ويف الثانيةالثاين ففي الصورة األوىل هي شهادة برؤية اهلالل يف ا
مل يبعد أن يكـون اإلصـغاء إىل   :)٤(احلكم مل نلتفت إىل قوهلما، وإن عممنا قال الرافعي

كالمهما على التفصيل السابق يف باب صالة العيد، فإن قبلوا شهادما قضوا يوماً إذا مل 
سفينته إىل قوم معيدين فـإن  يصوموا إال مثانية وعشرين يوماً، ولو أصبح صائماً فسارت 

  .  )٥(له حكم الثاين أفطر وإالفال، وإذا أفطر قضى يوماً: عممنا أو قلنا
األصحاب النية يف الصـوم ركنـاً،    )٦(]عد [ )النية شرطٌ للصوم : فصلٌ( :قال 

واألليـق  : ومل يوردوا اخلالف هنا، قال: )٧(واختلفوا يف أنها ركن يف الصالة، قال الرافعي
 ن اختار كوا شرطاً هناك أن يقول مبثله هاهنا، ومنهم الغـزايل، وحينئـذ يـتمحض   مب

، فالذي ذكره املصنف من تسميتها شرطاً خمالف للصحيح، وإمنا )٩(الصوم كفئاً )٨(]نفس[

                                                 
 ) . ٣/١٨١(العزيز : انظر) ١(
 . أحدمها ) ب (  ،)أ ( يف )  ٢(
 ) .  ٢/٢١٣(وروضة الطالبني  ،)٢/٣٦٨(العزيز : انظر)  ٣(
 ) . ١٨٤، ٣/١٨٢(العزيز : انظر)  ٤(
 . إىل قوله وإذا أفطر قضى يوماً .... قاله الشيخ أبو حممد : من قوله) ٢/٢١٣(وروضة الطالبني : انظر)  ٥(
 . عند األصحاب ) ب ( يف )  ٦(
 ) ٣/١٨٣(العزيز : انظر)  ٧(
 . بعض الصوم كذا) أ(يف )  ٨(
 .هي عبارة الرافعي يف العزيز: كفئاً ) ٩(

/١٠ 
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١٣٠ 

وإمنا أراد أنه البد منها، والخالف أنه اليشترط النطق يف الصوم، ولو تسحر للصـوم أو  
قال املتـويل، وصـاحب     )١(]الصوم[يف آخره ليتقوى على عزم يف أول الليل أن يتسحر 

أنه لوقال أتسحر للصوم أو أشرب لدفع العطش  )٢(اليصح وعن أيب العباس الروياين: العدة
: )٤(، قال الرافعـي )٣(العطش اراً، أو امتنع عن األكل خمافة الفجر كان ذلك نية للصوم

  . ألنه إذا تسحر للصوم فقد قصده  وهذا هو احلق إن خطر بباله الصوم بالصفات املعتربة؛
وهو األصح إن : ال، والثالث: يصح، وقيل: ولو قال أصوم غداً إن شاء اهللا، فقيل

قصد التربك، أو وقوع الصوم وبقاء احلياة إىل متامه مبشيئة اهللا تعاىل صح، وإن قصد الشك 
مل يصح، ولـو    )٦(]أو إن نشطت[إن شاء زيد : ، ولو قال)٥(يف النية أو تعليقها مل يصح

الفطر لو سافر قبل الفجر، أو مـرض    )٧(]جيوز[ما بقيت صحيحاً مقيماً أجزأ؛ ألنه : قال
  . )٨(مطلقاً

  خالفاً أليب حنيفة ،)١٠(وأمحد )٩(وبه قال مالك )ويشترط لفرضِه التبييت(: قال 
  :لنـا قولــه    ،)١١(يصح أداء رمضان والنذر املعني بنية قبـل الـزوال  : حيث قال

                                                 
 . ليتقوى على كذا ) ب ( يف )  ١(
 ،جد صاحب البحر ةقاضي القضا ،عماد الدين الروياين الطربي ،أمحد بن حممد بن أمحد: أبو العباس الروياين) ٢(

  . وفاته تاريخ  مترمجوه مل يذكر ،وله كتاب يف أدب القضاء ،ومصنف اجلرجانيات ،البحر
 ) ] ١/٢٧٦(  اإلسنويوطبقات  ،) ١/٢٢٧(طبقات ابن قاضي شهبة  ،) ٧٧/ ٤(الكربى عيةالشافطبقات [ 
 ) ١/٢٣٥(اإلقناع للشربيين و ،)٦/٢٠٤(اموع :  انظر)  ٣(
 ) . ٣/١٨٤(العزيز : انظر) ٤(
 ) . ٦/٢٠٤(واموع  ،)٤/٢٦٢(حبر املذهب : انظر)  ٥(
 ) .ج ( ساقط من )  ٦(
  . واملثبت هو كالم النووي يف اموع . وز الجي) ج ( يف )  ٧(
 ) . ٦/٢٠٥(اموع : انظر)  ٨(
 ) .١/٤٢٧( لألزهري الثمر الداين شرح رسالة القريواين: انظر)   ٩(
 ) .٤/٤٥٢(مفلح  البنالفروع : انظر)  ١٠(
 ). ١/٣٤٣(بويل عبد الرمحن الكلي، لمع األروجم ،)١/٣٤٩(لعالء الدين السمرقندي  ،حتفة الفقهاء: انظر)  ١١(

א
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١٣١ 

)) ملَ ن عِممجقَ ي اميالصرِ فَ لَبـ الْفَج )١(رواه أبـو داود  )) هال صيام لَ
)٢(، والترمـذي  

،       
، قـال  )٦(ووقفـه  )٥(، من حديث حفصة، واختلف يف رفعـه )٤(، وابن ماجة)٣(والنسائي
البخاري  وقد احتج: )٩(قال احلاكم ،)٨(ال أعلم أحداً رفعه عن حيىي بن أيوب: )٧(الترمذي

البخاري بيحىي بن أيوب املصري يف مواضع، وهذا حديث صحيح على شرطه، انتـهى  

                                                 
رواه الليـث   :قال أبو داود ،)٢٤٥٤(النية يف الصيام، برقم : باب ،كتاب الصوم) ٢٧٨/ص(سنن أيب داود )  ١(
بن عيينة ويونس امعمر والزبيدي و ووقفه على حفصة ،عن عبد اهللا بن أيب بكر مثله بن حازم أيضا مجيعاً إسحاقو

 . كلهم عن الزهري  ،األيلي
قال أبو  ،) ٧٣٠(ماجاء ال صيام ملن مل يعزم من الليل، برقم : باب ،كتاب الصوم) ١٤٠/ص(ذي جامع الترم)  ٢(

بن عمر قوله وهو اوقد روي عن نافع عن  . إال من هذا الوجه حديث حفصة حديث ال نعرفه مرفوعاً: أبو عيسى
وإمنا معىن هذا .  ىي بن أيوب رفعه إال حي وال نعلم أحداً ،هذا احلديث عن الزهري موقوفاً وير وهكذا أيضاً ،أصح

ال صيام ملن مل جيمع الصيام قبل طلوع الفجر يف رمضان أو يف قضاء رمضان أو يف صيام نذر إذا مل  :عند أهل العلم
 . إسحاقوهو قول الشافعي وأمحد و ،وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح ،ينوه من الليل مل جيزه

 ) . ٢٣٣٣( برقم ،ذكر اختالف الناقلني خلرب حفصة يف ذلك: باب ،كتاب الصيام) ٢٥٤/ص(سنن النسائي)  ٣(
بـرقم   ،واخليار يف الصوم ،ما جاء يف فرض الصوم من الليل: باب ،كتاب الصيام) ١٨٥/ص(سنن ابن ماجة )  ٤(
 )) . الصيام ملن مل يفرضه من الليل : ((  قال رسول اهللا : بلفظ عن حفصة قالت ،)١٧٠٠(
كثري، املطبـوع مـع    البناختصار احلديث : انظر. من قول أو فعل أو تقرير  ما أضيف إىل النيب : املرفوع) ٥(

ن ن اجلـربي للشيخ عبداهللا بـن عبـد الـرمح    ،والثمرات اجلنية شرح املنظومة البيقونية، )٤٣/ص(ث احلثيثالباع
 . )٣٨/ص(
وجيوز إطالقه على  ،متصالً كان أو منقطعاً ،م وتقريراممن أقواهلم وأفعاهل ما روي عن الصحابة : املوقوف) ٦(

 ) . ٩١/ص(لصاحل بن مقبل العصيمي  ،مقدمات العلوم الشرعية: انظر. على غريهم مقيداً 
 ) .   ٧٣٠(ماجاء ال صيام ملن مل يعزم من الليل، برقم : باب ،كتاب الصوم) ١٤٠/ص(جامع الترمذي : انظر) ٧(
ابن ذكر  ،ينسب يف عداد موايل مروان بن احلكم ،حيىي بن أيوب الغافقي املصري ،عباسأبو ال :حيىي بن أيوب)  ٨(

وذكره ابن حبـان يف   ،وإبراهيم احلريب ،ويعقوب بن سفيان ،أنه ممن وثقه البخاري: حجر يف ذيب التهذيبابن 
، رمبا أخطأ، صدوق :وقال ابن عدي هو عندي صدوق البأس به،  قال يف التقريب  ،والعقيلي يف الضعفاء ،الثقات

  ) .هـ١٦٨( تويف سنة  ،من السابعة
 ) ] ١٠٤٩/ ص(تقريب التهذيب   ،)٧/١٥(ذيب التهذيب  ،) ٨/٥(سري أعالم النبالء  [ 
صاحب املسـتدرك   ،حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه الضيب الطهماين النيسابوري  ،أبو عبداهللا: احلاكم)  ٩(

تـويف سـنة    ،غري ذلك: وقيل ،ألف جزء: وقيل ،بلغت مصنفاته قرابة مخسمائة جزء ،وغريه من الكتب املشهورة
   ) . هـ٤٠٥(

 )]١٧/١٦٢(وسري أعالم النبالء   ،)١/١٩٧(وطبقات ابن قاضي شهبة   ،)١٥٥/ ٤(الكربى   الشافعيةطبقات [ 
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١٣٢ 

، وروي مـن حـديث   )٢(، وكذلك روي عن ابن عمر موقوفاً ومرفوعاً)١(كالم احلاكم

ـ الْفَجرِ فَطُلُوعِ  لَبالصيام قَ بيتيم لَ نم ((: قال عائشة عن النيب  رواه  )) هال صيام لَ
، ولنا أيضاً القياس على القضاء والكفارة والنـذر  )٣(ين، وقال إسناده كلهم ثقاتالدار قط

جيمع بضم : ، قوله)٤(املطلق؛ فإنه وافقنا على أنه اليصح إال بأن ينوي له قبل طلوع الفجر
، وكل مادبِر موحدةيبيت بضم الياء بعدها با : ، وقوله)٥(التشديد والتخفيفبضم الياء مع 

، روي يبت بفتح الياء وضم الباء املوحدة أي جيزم به ويقطعـه  // )٦(مادبِر بليل فقد بيت
؛ فلونوى قبيل غروب الشمس أو بعد طلوع الفجر بلحظة مل يصـح اتفاقـاً،   )٧(من الليل

واستدل له ابن الصـباغ بـأن مـن    . ولونوى مع الفجر مل يصح يف األصح  للحديث 
وم النهار، ورد عليه املصنف بـأن  أصحابنا من أوجب إمساك جزٍء من الليل ليكمل به ص
k  j  i  h   g  f  e  }  :الصوم الجيب فيه إمساك جزء من آخر الليل لقوله تعاىل

n  m     l z)وإمنا جيب إمساك جزٍء من الليل بعد غروب الشمس ليتحقق كمـال   ،)٨
الفرض، والصيب املميز اليصـح صـومه يف    )١٠(]على[، وعبارة املصنف قاصرة )٩(النهار

، وهو مقتضى كالم صاحب )١٢(واملصنف ،)١١(رمضان إال بنية من الليل صرح به الروياين
  ) ١٣(التنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــه

                                                 
املسـتدرك  : انظـر . هذا على أحاديـث أخـر ى    هوإمنا وجدت كالم ،هذا احلديث مل أجده عند احلاكم)  ١(
)٢/١٥٠( ،)١/٣٣٣ . ( 
  ).  ٢٣٤٣( برقم،ذكر اختالف الناقلني خلرب حفصة يف ذلك: باب ،كتاب الصيام) ٢٥٥/ص(سنن النسائي )  ٢(
 ) . ٢١٩٣( برقم ،تبييت النية من الليل وغريه: باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٥١(سنن الدارقطين )  ٣(
 ) . ٣٠٦، ٦/٢٩٥(موع  وا ،)١/٣٤٩(حتفة الفقهاء : انظر)  ٤(
 ) . ٢/٢٠٣(لسان العرب :  انظر)  ٥(
 ) . ١/٥٥٨(لسان العرب : انظر)  ٦(
 ) . ٧٢/ص(الصحاح : انظر)  ٧(
 .١٨٧: سورة البقرة اآلية) ٨(
 ) . ٦/١٩٧(اموع : انظر) ٩(
 . عن الفرض ) أ ( يف )  ١٠(
 ) . ٤/٣٢٧(حبر املذهب : انظر) ١١(
 )   . ٦/١٩٧(اموع : انظر)  ١٢(
  . سبقت ترمجته عند ذكر املهذب  ،صاحب املهذب ،الشريازي إسحاقهو أبو : صاحب التنبيه) ١٣(

/١٢٣ 
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١٣٣ 

، وقال ابن )٣(إال هذاصوم نفلٍ يشترط فيه النية من الليل  )٢(]ليس[:وقال الروياين، )١(وغريه
ل لـه  إنه إذا مل ينو ليالًَ ونوى اراً مل يقع عن رمضان بال خالف، وهل حيص: )٤(أيب الدم

  .   )٥(صوم نفلٍ غري موصوف بصفة الرمضانية فيه وجهان، كما يف حق املسافر، انتهى
فالتبييت شرط يف رمضان مطلقاً، ويف غريه إذا كان فرضاً كالقضـاء والكفـارة   

يتخرج على أنه يسـلك بـه   : وصوم فدية احلج وغريها، وكذا النذر على املذهب، وقيل
واملذهب األول لعموم احلديث، وإن خرج عنه النفـل  مسلك واجب الشرع، أو جائزه، 

فلونوى بالنهار يف غري رمضان صوم قضاٍء أو نذرٍمل ينعقد له، ويف انعقاده نفـالً  . بدليل 
، ولومل ينو يف رمضان حـىت طلـع   )٦(وجهان، كمن صلى الظهر قبل الزوال، قاله املتويل
يستحب له أن ينوي يف أوله الصـوم  ، و)٧(الفجر لزمه إمساك ذلك النهار، وقضاؤه اتفاقاً
)٩(، فيحتاط بالنية)٨(عن رمضان؛ ألن ذلك جيزئ عند أيب حنيفة

ولو شك هل نـوى أو   ،
ال، فإن كان قبل الفجر نوى، وإن كان بعده مل يصح صومه، ويلزمه اإلمساك والقضاء، 

ـ  )١٠(وجه أنه يصح صومه، وهو يف غاية البعد ولعله اليثبت  ويف البحر ل ، ولو شـك ه

                                                                                                                                            
 . وهو مطبوع  ،كتاب خمتصر يف فقه الشافعي: والتنبيه  

 ) . ١/٢٨٩(حاشية الرملي  و ،)١/١٣٧(السراج الوهاج و ،)٩٤/ص(التنبيه : انظر) ١(
 . وقال ) ب ( يف )  ٢(
 ) .  ٤/٣٢٧(املذهب حبر : انظر)  ٣(
القاضي شهاب الدين اهلمداين احلموي  ،إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم بن علي إسحاق،أبو : ابن أيب الدم) ٤(

و الفـرق   ،التـاريخ الكـبري املظفـري   أدب القاضي،  :من مصنفاته ،الشافعي املعروف بابن أيب الدم قاضي محاة
  ) . هـ ٦٤٢( تويف سنة ،اإلسالمية

 )]١/٤٣٠(، طبقات ابن قاضي شهبة )١/٢٦٦( اإلسنويطبقات ، ) ٦/٢٥(وايف بالوفيات ال[
 .مل أعثر عليه يف كتب الفقه الشافعي )٥(
 )  .٦/١٩٦(اموع : انظر)  ٦(
مثـال   ،ولكن عند تتبع استعماالته وجدت أنه مبعىن املتفق عليـه  ،هلذا املصطلح مل أقف على تعريف:  اتفاقاً ) ٧(

يؤلـف   وهو كتاب مل: (( اين أليب الفرج األصبهاين عن كتاب األغ) ١/١٢٩(كشف الظنون صاحب  ذلك قال
 )) .  مثله اتفاقاً

 ) .٣/٦٠(املبسوط للسرخسي : انظر) ٨(
 )   .٦/٢٠٥(اموع : انظر)  ٩(
 ) .٤/٢٦١(حبر املذهب  انظر)  ١٠(

א א
א

. 
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١٣٤ 

وحيتمل أن : قال قطع األصحاب أنه اليصح،: كانت نيته قبل الفجر أو بعده قال املصنف
  .  )١(جيئ فيه خالف ملن شك هل أدرك الركوع أو ال

وأما على الوجه الذي حكاه صاحب البحر فـاخلالف   ،وهو ختريج صحيح:قلت
، وذكر )٤) (٣(بيان، ولو نوى مث شك أطلع الفجر أم ال أجزأه، قاله صاحب ال)٢(أوىل هاهنا

، فإن كان املراد أنه شك يف طلوع الفجر قبل النية، أو )٥(وذكر املصنف أنه الخالف فيه
فينبغي أن يأيت فيه خالف من املسألة السابقة؛ ألنه يلزم من الشك يف طلوع الفجر بعدها 

العـدة   ءأو بعده كما إذا اختلفـا يف انقضـا  ، الشك يف كوا قبله، النية أو بعدهاقبل 
ولـو شـك مث    ،فائدة يف ذلـك  وإن كان املراد مع حتقق وقوعها يف الليل فال ،والرجعية

  .  )٦(تذكربعد مضي معظم النهار أنه نوى صح بال خالف
طـالق مفهـوم   إل)  والصحيح أنه اليشترط النصف اآلخر من الليـل (: قال
والـدفع مـن   // كـاألذان   سلمةأنه يشترط، قاله أبو الطيب ابن : والثاين، )٧(احلديث
وهذان الوجهان جاريـان   ،واتفق األصحاب على تغليظه فيه الختالف املأخذ ،)٨(املزدلفة

فيخرج  من ذلك أن النية يف النصف الثاين مـن  ، سواء قلنا جيوز اقتران النية بالفجر أم ال
وأما جعل صاحب املهذب هذين الوجهني على القول بأنـه الجيـوز    ،الليل جممع عليها

والبد من تأويلها فإنه  ،عليها )١٠(، وتبعه ابن الرفعة)٩(بالفجر فعبارة مشكلة مومهة اقتراا
  .  مل يقل أحد من األصحاب بذلك 

                                                 
 ) . ٦/٢٠٥(اموع : انظر)  ١(
 )  . ٤/٢٦١(حبر املذهب : انظر)  ٢(
العمراين اليماين بن سعيد بن حممد بن موسى بن عمران سامل أيب اخلري بن حيىي بن  ،أبو احلسني: صاحب البيان) ٣(

   ) . هـ٥٥٨(سنة تويف ،عن ظهر قلبب ذفظ املهوكان حيكان شيخ الشافعية ببالد اليمن  ،اليماين صاحب البيان
 )]١/٣٣٥(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)٧/٣٣٦(ربىالك الشافعيةطبقات  ،)١/٢٥٧( لشريازيل ،طبقات الفقهاء[
 ) .٣/٤٩٦(البيان : انظر)  ٤(
 ) .٦/٢٠٥(اموع : انظر)  ٥(
 ) . ٦/٢٠٥(اموع : انظر)  ٦(
 . ) ١٣١/ص(السابق يشري إىل مفهوم حديث التبيت )  ٧(
 ) . ٣/١٨٥(العزيز : انظر)  ٨(
 ) . ١/٣٣١(املهذب : انظر)  ٩(
 . خمطوط ) ب  ٤/١٦(يه كفاية النب: انظر) ١٠(

/١١ 
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قطـع بـه   و ،)١(نص عليه الشـافعي  )وأنه اليضر األكل واجلماع بعدها(:قال
تبطل باألكل واجلماع وغريمهـا مـن   : أنه قالإسحاق ، ونقل كثريون عن أيب اجلمهور

ن هذا النقل اليصح إ: وقال ابن الصباغ وآخرون ،فإن مل جيددها مل يصح صومه ،فياتاملنا
إسحاق رجع عنه عام حج، وأشهد على  إن أبا: إنه قيل:  )٢(إسحاق، وقال اإلمامعن أيب 

هـذا  : ، أنه ملا بلغه قول أيب إسحاق هذا، قـال )٣(على نفسه، وحكي عن اإلصطخري
]احلريب[إن أبابكر : وقيل ،)٤(عنه إسحاقويستتاب أبو  ،املسلمنيخالف إمجاع 

حكى  )٥(
. )٧(إسحاقفلم يتكلم أبو  )٦(القطانضرة ابن حب إسحاقحكى كالم اإلصطخري هذا أليب 

يعىن كـالم ابـن    ،وثبت أحد الكالمني ،)٨(إالعنهفإن مل ينقل : قال الرافعي. )٧(إسحاق
يف املسـألة   إذا مل يكـن : ، ولك أن تقول)٩(أوكالم اإلمام فالخالف يف املسألة ،الصباغ

                                                 
 . وابن مسعود  ، واختالف عليوال يف اختالف العراقيني ،مل أعثر على هذا النص يف األم وال يف املختصر)  ١(
 ) . ٤/٨(اية املطلب :انظر) ٢(
مـن   ،من أكابر أصحاب الوجـوه  ،احلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى اإلصطخري ،أبو سعيد: صطخرياإل) ٣(

     ) .هـ٣٢٨(تويف سنة ،ب القضاءأد: مصنفاته 
  )]١/٣٤(  اإلسنويطبقات ، )١/١٠٩(قاضي شهبة  ، طبقات ابن)٣/٢٣٠(الكربى الشافعيةطبقات [
 ) .٤/٢٦٠(حبر املذهب  ،)٢١٥(روضة الطالبني )  ٤(
أبو بكـر  ، كرويف طبعة دار الف ،أبو بكر احلازمي، إحياء التراث:موع طبعةويف ا ،أبو بكر اجلوين) أ ( يف )  ٥(

ال أبـو   ،ومل يكن فيها أبو بكر احلريباموع  ألن العبارة منقولة من ؛أعتقد أن يف هذه النسبة تصحيفو. املزين 
  ) . هـ٥٨٤(وأما أبو بكر احلازمي فهو متأخر تويف سنة  ،بكر اجلوين
م توفـوا بعـد   لـه بكر احلريب موعة من األشخاص ك طيب البغدادي يف تاريخ بغداد أباوقد ذكر اخل  

تـويف سـنة    ،املعروف بالرازي وبالديبلي ،أمحد بن حممد بن هارون بن سليمان بن عليبكر،  األربعمائة، إال أبا
حممد  :وأما أبو بكر املزين ،غري أنه مل يكن يف ترمجته مايقطع الشك) . ٥/١١٣(تاريخ بغداد : انظر) . هـ٣٧٠(
 إسـحاق فهو معاصر أليب  ،)هـ٣٢٠(سنة تويف بعدفقد  ،عبد اهللا بن إبراهيم بن عيسى بن فروخ بن إسحاقبن ا

 ).  ٥٥/ص(صحاب احلديث أشعار و ،)١٢٥٤(تاريخ بغداد : انظر. اإلصطخري وابن القطان 
مصـنفات يف  لـه   ،ةمن كرباء الشافعي ،أمحد بن حممد بن أمحد ابن القطان البغدادي ،أبو احلسن: ابن القطان) ٦(

  ) . هـ٣٥٩(سنة  ويفت ،أصول الفقه وفروعه
 )]٤/٣٦٥(تاريخ بغداد و ،)١١/٢٢٨(والبداية والنهاية  ،)١/١٢٥(قاضي شهبة  طبقات ابن[ 
 ) . ٦/١٩٨(اموع  انظر)  ٧(
 ،والصحيح أن هذا حمكي عنه حكاية واليوجد يف كتبه وليس مبذهب لـه ) ٤/٢٦٠(يف البحر : قال الروياين)  ٨(

 . لى نفسه رجع عنه عام حجته وأشهد ع: وقيل
 ) . ٣/١٨٥(العزيز :  انظر)  ٩(

א
א
 א
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١٣٦ 

يتخرج على اإلمجاع بعد االخـتالف  مث رجوعه  إسحاقوثبت خالف أيب  ،إمجاع سابق
  . فاخلالف مستمر  وفيه خالف، إن مل جنعله إمجاعاً

، بل أوىل فإن النـوم لـيس   )١(ملا سبق )وإنه الجيب التجديد إذا نام مث تنبه(:قال
  ،من العبادة بقدر الوسـع  ةب تقريباً للنيأيضاً أنه جي إسحاقينسب إىل أيب : والثاين منافياً،

وكل ذلـك   ،هل هي كالنوم )٣(يف أن الغفلة// ويف كالم العراقيني تردد : )٢(اإلمام قال 
طَّمرأما إذا استمر النوم إىل الفجر فيصح قطعاً  ،ح .   

عائشة  وبه قال مجاعة من الصحابة، ملاروت ،)ويصح النفل بنية قبل الزوال:(قال
ـ طَ )٤(]مكُدنع[ لْه: (( الَلي قَع لَخا دذَإِ  يبِالن انَكَ:تالَهللا عنها قَرضي ا عويف )) ام
غَ: روايةلْا قُذَإِ؟ فَ اٌءدإِ:(( الَقَ ،ا النني صائويف روايـة يف  )٦(وغريه )٥(رواه مسلم))  م ،
  إن اسـنادها صـحيح   : وقال ،البيهقي ويف رواية خرجها )٧()) موصأَ نْذَي إِنإِفَ((  مسلم

  ، والعشاء )٩(مايؤكل قبل الزوال والغداء بفتح الغني والدال املهملة )٨()) موصأَ نْذَي إِنإِ ((
                                                 

 )  . ١٣٥/ص(يف املسألة السابقة ) ١(
 ) . ٤/٨(اية املطلب :انظر) ٢(
وإعراضاً كما يف قوله  ،وقد استعمل فيمن تركه إمهاالً ،غيبة الشيء عن بال اإلنسان وعدم تذكره له: الغفلة)  ٣(

 ) .٢٣٣/ص(املصباح املنري: انظر ،)١من اآلية: نبياءاال(} وهم في غَفْلَة معرِضونَ{: تعاىل

 . عندك )  أ ( يف )  ٤(
وجـواز فطـر    ،جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الـزوال : باب ،الصيام: كتاب) ٤٤٥/ص(رواه مسلم ) ٥(

بـرقم  عند ابن حبـان   ،ولفظ الغداء. بلفظ هل عندكم شيء ) ١١٥٤(-١٧٠برقم . من غري عذر  الصائم نفالً
ولفظ الطعـام عنـد أيب داود بـرقم    ) . ٢٣٢٤(والصغرى برقم ) ٢٦٣٣(والنسائي يف الكربى برقم ) ١٩٣٥(
 .وغريمها ) ٢٣٢٨(النسائي برقم  ،)٢٤٥٥(
ال صـيام   :أراد بقوله، الدليل على أن النيب : باب ،الصيام: كتاب ) ٣/٢١٣(ه صحيحرواه ابن خزمية يف )  ٦(

 السنن الصغرى  النسائي ورواه  ،)١٩٣٥(برقم  ،لليل الواجب من الصيام دون التطوع منهملن مل جيمع الصيام من ا
 . )٢٣٢٤( برقم  ،النية يف الصيام واالختالف على طلحة بن حيىي يف خرب عائشة:باب  ،الصيام: كتاب) ٢٥٣/ص(
لم من وجه آخر عـن  أخرجه مس: وقال ،)٢٤٤١(برقم ) ٣/٣٤٦(معرفة السنن واآلثار أخرجه البيهقي يف )  ٧(

يف مسلم ذا اللفظ يف النسخ  اومل أجده) فإين إذن صائم( :وقال يف رواية وكيع عن طلحة بن حيىي ،طلحة بن حيىي
 . اليت اطلعت عليها 

برقم  النهار قبل الزوالمن املتطوع يدخل يف الصوم بنية  :باب ،)٤/٢٠٣( الكربىيف السنن البيهقي أخرجه  )  ٨(
 ) . ٧٧٠٥(برقم 

 ) . ٦/٥٨٢(ولسان العرب )  ٣/٣٤٦(النهاية يف غريب األثر :  انظر)  ٩(

/١٢٤ 
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ــاء    والعشــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليصح إال بنية مـن الليـل   :  )٣(، وأبو حيىي البلخي)٢(قال املزين، و)١(مايؤكل بعد الزوال

)٤(لعموم احلديث
صومٍ أدخل فيه، فنوى صوم يوم بعد الفجر  هللا علي إمتام كل: ولو قال ،

)٥(الروياين هقالصح وصار فرضاً بعد الشروع، 
هللا علـي  : ألن ابتداءه نفل، وكذا لوقال ؛

وقـال   إمتام كل صالة أصليها كان له الشروع يف صالة بعد أداء الفريضة بتيممه األول،
 أشـرع فيـه ـ فموجبـه     ـ يعىن ال  )٦(إذا قال هذا على وجه اللجاج :القاضي حسني

)٧(موجب نذر اللجاج
 .   

 علي وابن مسعود نص عليه يف حرملة ويف اختالف ) وكذا بعده يف قولٍ: (قال      
)٨(. 

 تالَا زم دعب موالص ها لَدب هأن(( وروى الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة  .)٨(

                                                 
وأقرب األلفاظ هلذا التعريف قول صاحب الصـحاح   ،وال اصطالحاً ،مل أجد من عرف ذ التعريف ال لغة)  ١(
: ويف لسان العـرب  ) . ٢١٠/ص(خمتصر الصحاح : انظر) مفتوح وممدود الطعام بعينه وهو ضد الغداء : والعشاء(

 ) . ٦/٥٨٢(لسان العرب : انظر. األكل يف أول النهار 
قـال   ،صـاحب الشـافعي   ،املصري إسحاقإمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن  ،أبو إبراهيم: املزين) ٢(

  ) .هـ٢٦٤(وتويف سنة ،من مصنفاته خمتصر املزين اليت بلغت شهرته اآلفاق ،املزين ناصر مذهيب :الشافعي
 )] ١/١٢٢(طبقات الفقهاء الشافعيني) ١٢/٤٩٢(سري أعالم النبالء ) ١/٥٨(ي شهبة قاض طبقات ابن[
لـه   ،كان من كبار الشافعية أصحاب الوجوه  ،زكريا بن أمحد بن حيىي بن موسى البلخي: أبو حيىي البلخي)  ٣(

  ) هـ٣٣٠(تويف سنة  ،وتعجيل الزكاة والصيام، نقل عنه الرافعي يف مواقيت الصالة، اختيارات غريبة
 )]١/١١١(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)١/٩٤( اإلسنويوطبقات  ،)٣/٢٩٨(طبقات الشافعية الكربى [
مانصـه  ) ب ( سخة ، وأمام هذه العبارة على هامش الن)٢/٢١٦(روضة الطالبني  ،)٣/١٨٦(العزيز : انظر)  ٤(
 ) .وبه قال مالك والليث وابن أيب ذئبٍ وداود (
 ) .٤/٣٣٦( حبر املذهب:  انظر)  ٥(
 ،لتزام قربة بالفعل أو بـالترك ابتعليق  ،أو حيثها عليه هو أن مينع نفسه من فعلٍ :نذر اللجاج والغضب: اللجاج )٦(

إن كلمت فالناً أو دخلت الدار أو خرجت فلله علـي أن أحـج أو   : بأن يقول ،ويقال فيه ميني اللجاج والغضب
 ). ٨/٢٧٠(واموع  ،)٢/٥٦٠(رورضة الطالبني : انظر. أصوم أو أعتق عبدي أو أخنلع من مايل صدقة 

 ) .٤/٣٣٦(حبر املذهب : انظر)  ٧(
وهو مطبوع اآلن مـع   ،كتاب لإلمام الشافعي ذكر فيه املسائل اليت اختلفا فيها: اختالف علي وابن مسعود ) ٨(
 .د هذه املسألة فيه ومل أج. ألم باسم موسوعة الشافعي ا
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الَزت الشمفَ سصأن اليتصل غروب الشمس بالنية بل يبقـى   وعلى هذا يشترط )١()) ام
  .  )٢(يجي وغريهنصرح به البند ،بينهما زمان ولو أدىن حلظة

 ، ويف)٣(نص عليه يف معظم كتبه اجلديدة، يصح بعد الزوال والقول الصحيح أنه ال
علـى   التفريعتردد مع  )٤(]أيب حممد[القدمي اعتبار النية يف معظم النهار، وعن الشيخ  ويف

حيح فيما إذا وقعت نيته بعد منتصف الزمان من طلوع الفجـر إىل الغـروب،   القول الص
، واعتبار ذلك فيه عسر، فلذلك أُعتبِر الزوال وإن كان زائـداً علـى   )٥(وهو يقع ضحوة

اسم الغداء الذي أشرنا إليـه يف  : ، وأيضاً)٦(النصف، فإن النهار الشرعي من طلوع الفجر
، وإذا نوى قبل الزوال أو بعده وصححناه فهـل  )٧(زوالاحلديث يطلق على األكل قبل ال

هو صائم من وقت النية فقط والحيصل له ثواب ماقبله أومن طلوع الفجر، فيه وجهـان  
مشهوران أصحهما الثاين، كمن أدرك اإلمام راكعاً يثاب على مجيع الركعة بإدراك بعضها 

ألن الصوم اليتبعض خبـالف  باالتفاق، واألول قول أيب إسحاق، واتفقوا على تضعيفه؛ 
  .  )٨(الوضوء اليثاب على املضمضة حىت تقترن النية ا

دخل يف قولـه  ) شتراط حصول شرط الصوم من أول النهاراوالصحيح ( :قال
خلوه من األكل واجلماع وغريمها من املفطرات، وحكمه إنه : أحدمها: شرط الصوم أمران

  قطعاً، وكذا إذا قلنا من وقت النية علـى أصـح  يثاب من طلوع الفجر، اُشترِطَ : إن قلنا
  

                                                 
، )٧٧٠٩(التطوع بعد الزوال، برقم من دخل يف : باب ،الصيام: كتاب ) ٤/٢٠٤(لكربى رواه البيهقي يف ا)  ١(

ورواه الـدارقطين   ،)٢٤٤٣(بـرقم   ،الدخول يف الصوم: الصوم،  باب: كتاب ،)٣/٣٤٧(ومعرفة السنن واآلثار 
 .  إسناده حسن، واهللا أعلم: ، قال حمقق سنن الدارقطين)٤٢٢٨(كتاب النوادر برقم ) ٤/٨١(
 ) .٦/١٩٩(اموع )  ٢(
 ) .٤/٣٤٤( األم: انظر)  ٣(
 )  ج ( ساقط من )  ٤(
 ) . ١٨٣/ص(خمتصر الصحاح  ،ضحوة النهار بعد طلوع الشمس مث بعده الضحى:  ضحوة)  ٥(
 ) . ٣/١٨٦(العزيز : انظر)  ٦(
 ) . ١٣٧/ص: (انظر) ٧(
 ) .٦/١٩٩(واموع  ،)٣/١٨٧(والعزيز  ،)٤/١٠(اية املطلب : انظر)  ٨(
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وجهاً أنه اليشترط، وحكـى   )٣(، وخرج ابن جريرالطربي)٢( )١(الطريقني، وهو املنصوص
ونسبه املتويل  إىل مجاعة من الصحابة، ولعلـه   )٤(ذلك عن ابن سريج، وأيب زيد املروزي

مـن  خلوه : اإلمجاع، الثانيةإن من قال به مقتحم على : )٦(وقال اإلمام ،)٥(اليصح عنهم
 وإن قلنـا  ،فإن قلنا اليشترط خلوه من املفطـرات فهـذه أوىل   ،الكفر واجلنون واحليض

يف أثناِء النهار ونـوى صـوم   // يشترط فهنا وجهان أصحهما االشتراط، فإذا زال ذلك 
  .   )٧(التطوع مل يصح يف األصح

 ألـا  ؛ائم من رمضان مثالًوهو أن ينوى أنه ص) وجيب التعيني يف الفرض: (قال
وقـال  ، )٨(قربة مضافة إىل وقتها فوجب تعيني الوقت يف نيتها كصالة الظهـر والعصـر  

، وحكـم التعـيني يف القضـاء    )١٠(يصح صوم رمضان بنية مطلقة وهو شاذ: )٩(احلليمي
والكفارة والنذر وفدية احلج حكم رمضان، واليشترط تعيني سبب الكفارة لكن لـوعني  

ء صوم الغد وهو يعتقد االثنني، أو صوم غـد مـن   الثالثاولو نوى ليلة  ،جيزئه وأخطأ مل
                                                 

 ) . ١/١٢٥(سلم املتعلم : انظر. يعرب به عن الراجح من نص الشافعي : املنصوص) ١(
 ) .٤/٣٤٤(األم :  انظر)  ٢(
 ،صاحب التفسري املشهور ،البغدادي بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالبحممد أبو جعفر،  :ابن جرير الطربي) ٣(

وهو مذهبه الذي  ،القول يف أحكام شرائع اإلسالم :نفاتهمصمن  ،أخذ الفقه عن الزعفراين والربيع املرادي ،املشهور
  ) .هـ٣١٠(سنة تويف  ،وجوده واحتج له، اختاره

 )]١/٢٦٤(معرفة القراء الكبار  ،)١/٤٩(طبقات املفسرين للداودي  ،)١/١٠١(طبقات ابن قاضي شهبة [
 حافظاً ،كان أحد أئمة املسلمني ،الفقيهحممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد أبو زيد املروزي   :زيد املروزي أبو )٤(

  ) .هـ٣٧١( سنة تويف   ،حسن النظر ،ملذهب الشافعي حافظاً
 )] . ٢/٣٦٦(العرب يف خرب من غرب  ،)١١/٢٩٩( البداية والنهاية   ،)١/٣١٤(تاريخ بغداد [ 
 ) .٦/١٩٩(اموع : انظر)  ٥(
 ) . ٤/١٠(اية املطلب : انظر) ٦(
 ).٦/١٩٩( واموع  ،)٣/١٨٧(الغزيز : انظر)  ٧(
 ) . ١/٣٣٢( املهذب : انظر)  ٨(
ـ ممن  ،احلسني بن احلسن بن حممد الفقيه الشافعي احلليمي اجلرجاين ،أبو عبد اهللا :احلليمي)  ٩( شـعب   : فاتهص

، ان وآيات الساعة وأحوال القيامةيشتمل على مسائل فقهية وغريها تتعلق بأصول اإلمي ،اإلميان يف حنو ثالث جملدات
هـ٤٠٣( تويف سنة ،والبيهقي ،نقل عنه الرافعي ،غريبة ال توجد يف غريه وفيه معان . (  

 ) ] ١/١٩٨(تاريخ جرجان  ،)٣/١٠٣٠(تذكرة احلفاظ  ،)١/١٨٢(قاضي شهبة  طبقات ابن[ 
 ) . ٦/٢٠١(واموع  ،)٢/٢١٤(روضة الطالبني : انظر)  ١٠(

/٢٥٦ 
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، ولو نـوى ليلـة   )١(رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثالث فكانت سنة أربع صح
االثنني صوم يوم الثالثاء أو نوى وهو يف سنة أربع صوم رمضان سنة ثالث مل يصح؛ ألنه 

، )٣(د يوم األحد وهو غريه فوجهان، حكامها الدارمينوى صوم غ )٢(]أو[مل يعني الوقت، 
وهي ثالث  )٥(]حمرر[وماذكرناه  )٤(]اضطراباً[، ولعلك جتد يف كالم األصحاب )٣(الدارمي

واملنع يف الثانية، // وإذا تأملتها جزمت بالصحة يف األوىل،  )٦(]رأيناها[ثالث مراتب كما 
 قاليصح بنية مطلقة، الثانية، والتردد يف الثالثة، واحترز املصنف بالفرض عن التطوع، فإنه 

وينبغي أن يشترط التعيني يف الصوم املرتب، كصوم عرفة، وعاشوراء، : يف شرح املهذب
، ولو نوى قضاء يومٍ معـني  )٧(وأيام البيض، وست من شوال، وحنوها، كرواتب الصالة

، والذي قاله الشيخ أبو حامد واملتويل )٨(والفائت غريه، فوجهان ومها يف املهذب احتماالن
إنه ال جيزي، وهو األصح، ولو علم أن عليه صوماً واجباً اليدري هل هو من // واملتويل 

رمضان، أو نذرٍ، أوكفارة، فنوى صوماً واجباً أجزأه كمن نسي صالة من مخـسٍ قالـه   
األصل يف كل صالة معينة، وهنا خبالفـه،   )١٠(، ولك أن تفرق باستصحاب)٩(الصيمري

  .  لكن الضرورة تقتضي أن يعذر
وكماله يف رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة : ( قال

لفظ الغد أشـهر يف كـالم   : )١١(فأما الصوم فالبد منه، وقوله غد قال الرافعي) هللا تعاىل 
                                                 

 )  . ٦/٢٠١(اموع : انظر)  ١(
 . واملثبت هو املنسجم مع السياق السابق .  لوو) ب(و)  أ( يف )  ٢(
 ) .٦/٢٠١(اموع : انظر)  ٣(
 . والكالم ال يستقيم بدوا ) . ج ( ساقط من )  ٤(
 . جموز ) ب ( يف )  ٥(
 . واملثبت هو املناسب لسياق الكالم . ناها تبر) ج(و )  ب( يف )  ٦(
 ) . ٦/٢٠١(اموع : انظر)  ٧(
 ) .١/٣٤٣(املهذب  رانظ)  ٨(
 . نقالً عن البيان ) ٦/٢٠٥(واموع  ،)٣/٤٩٧(البيان : انظر)  ٩(
. بناًء على أنه كان ثابتاً يف الزمـان األول  ، احلكم بثبوت أمرٍ يف الزمان الثاين :يف االصطالح :حابستصالا )١٠(

أدلة التشريع ، )٢/٣٩١(اجلوامع  حاشية العطار على مجع، )٣٩٦/ص(إرشاد الفحول  :انظر. أخرى  اتوله تعريف
 ).٢٧٥/ص(لعبدالعزيز الربيعة  ،املختلف يف االحتجاج ا

 ) .٣/١٨٤(العزيز : انظر) ١١(

/١٢ 

/١٢٥ 
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األصحاب يف تفسري التعيني، وهو يف احلقيقة ليس من التعيني؛ وإمنا وقع ذلك من نظرهم 
، وبذكره اسـتغىن  التبييتبذلك يعلم أنه البد منه ألجل إىل التبييت، وما قاله صحيح، و

 تيالتبييوم، ولوال ذلك الحتاج إليه، فإن عندنا جيب مع  )١(]لكل[: املصنف عن أن يقول
أن ينوي لكل يوم من رمضان؛ ألن صوم كل يومٍ عبادةٌ مستقلةٌ، فيجب إفراد كل  تيالتبي

)٥(وأمحد )٤(وقال مالك، )٣(بنية كالصلوات)٢(]يوم[
يكفي نية  )٦(]عنه[حدى الروايتني يف إ 

يكفي نية الشهر يف أول ليلة منه، وعندنا اليصح صومه ذه النيـة، إال يف اليـوم األول   
، وعلى هذا نية غد خبصوصه ليست بواجبة، بل يكفـي دخولـه يف   )٧(فيصح يف األصح

، فيحمل قول املصنف صوم غد على أن املراد نيتـه خبصـوصٍ أو   )٨(عموم الشهر املنوي
   . )٩(م، وذكر رمضان البد منه إال على وجه احلليميعمو

 )ويف األداء والفرضية واإلضافة إىل اهللا تعاىل اخلالف املذكور يف الصالة : (قال
لكن األصح يف الفرضـية هنـاك   : قال املصنف  )١١(هكذا قاله الرافعي )١٠(وقد سبق بيانه

وهـو األصـح، عـدم    االشتراط، وصححه البغوي هنا، واألصح عند األكثرين هنـا،  
االشتراط، والفرق أن صوم رمضان من البالغ اليكون إال فرضاً، وصالة الظهر من البـالغ  

، وهذا الكالم يفهِم أن اشـتراط الفرضـية يف   )١٢(قد تكون نفالً يف حق من صالها ثانياً
عـادة  إنه يشترط نية الفرضية يف امل: الصالة للتمييز بينها وبني املعادة، وهو خمالف لقوهلم

                                                 
 . عن كل يوم ) أ ( يف )  ١(
 . واحد ) ب ( و ) أ ( يف )   ٢(
 ) .٣/١٨٣(العزيز : انظر)  ٣(
 ) . ٢/٤٩٩(شهاب الدين القرايف، لالذخرية، : انظر)  ٤(
 ) . ٣/٢٠٩(ملرداوي عالء الدين ااإلنصاف ل: ظران)  ٥(
 ) . أ ( هذه املسألة ومل يذكر كلمة عنه كما يف ) ٣/١٨٣(وذكر الرافعي ) ج ( و ) ب ( ساقط من )  ٦(
 ) .٦/١٩٦(واموع ،)٣/١٨٣(العزيز : انظر)  ٧(
 ) .٢/٦٩( حاشية البجريمي: انظر)  ٨(
 ) . ١٣٩/ص: (انظر)  ٩(
والذي تقدم يف الصالة عـدم  ) : ٢/٢٢٤(إعانة الطالبني قال أبو بكر الدمياطي يف  ،لة السابقةاملسأ: انظر)  ١٠(

 . اشتراط ما عدا الفرضية
 ) .٣/١٨٣(العزيز : انظر)  ١١(
 ) .٦/٢٠٧(اموع : انظر)  ١٢(



א אא

 

١٤٢ 

على األصح، فلم يبق إال أنه للتمييز بينها وبني صالة الصيب  ومثله حاصل يف الصوم، إال 
إن الصـحيح  : طيـب الوقال القاضي أبو، )١(أن يلتزم أن املعادة الجتب فيها نية الفرضية

، )٢(أيب إسحاق، واآلخر قول ابن أيب هريـرة  وهو قول ،وجوب نية صوم فرض رمضان
  .  )٣(والقضاء ،حتقيق اخلالف يف األداء ىليف الصالة عوقد تقدم الكالم 

وهو املنصوص وقطع به األكثرون، )  ةوالصحيح أنه اليشترط تعيني السن: (قال
البـد   )٦(]املعني[؛ ألن التعرض لليوم )٥(وزيفوه، )٤(أنه يشترط حكاه اخلراسانيون: والثاين

اشتراط تعيني الشـهر، وهـو    أيضاً وجهاً يف: )٧(وحكى البغويالبد منه وهو يغين عنه، 
  .  )٨(مزيف مبا سبق
 ،ولو نوى ليلة الثالثني من شعبان صوم غد عن رمضان إن كـان منـه  : (قال
، أو امـرأة، أو  مل يقع عنه إال إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد ،فكان منه

، )٩(تضدة بأصـل واألصل يف ذلك أن النية البد أن تكون جازمة، أو مع)  صبيان رشداء
والشخص إما يعتقد كونه من رمضان أوال، وعلى كال التقديرين إما أن يعلق النية أو ال، 

أن يعلق النية كما صوره : أحدمها: أن يعتقد كونه من رمضان وفيه قسمان: احلالة األوىل

                                                 
 ) . ١/١٨٨(حاشية البجريمي و ،)٣/٣٩٨(احلاوي : انظر)  ١(
انتهت إليه رئاسة  ،من أصحاب الوجوه ،بن احلسني بن أيب هريرة البغدادي احلسن ،أبو علي  :ابن أيب هريرة ) ٢(

 تـويف سـنة   ،وغريمهـا  ،والـدارقطين  ،أخذ عنه أبو علي الطربي ،ملختصر املزين وصنف شرحاً ،رئاسة املذهب
  ).هـ٣٤٥(

 ) ] . ٧/٢٩٨(تاريخ بغداد و ،)١٥/٤٣٠(سري أعالم النبالء و ،)٢/٢٩١( اإلسنويطبقات [ 
 ) .٣/١٨٣(العزيز : انظر)  ٣(
 ،وإمام هذه الطريقة أبو بكر القفـال املـروزي   ،طريقة اخلراسانيني من فقهاء الشافعيةأصحاب : اخلراسانيون )٤(

 ) . ١/٣٢٦(طبقات الشافعية الكربى : انظر. ويعرف بالقفال الصغري تلميذ أيب زيد املروزي 
لسـان العـرب   : انظر. ه إذا صارت مردودة لغشٍ فيها زافت عليه درامه: يقال ،مبعىن ردوه وأبطلوه: زيفوه ) ٥(
 ) .١/٧٤٠(والنهاية  ،)٤/٤٤٨(
 ) .ج ( ساقط من  )  ٦(
 ) . ٣/١٤٢(التهذيب )  ٧(
 ) . ١٣٩/ص: (انظر) ٨(
 ) . ٣/١٨٨(العزيز: انظر) ٩(
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١٤٣ 

مـن  فإذا بان  )١(عن رمضان إن كان منه وإال فأنا مفطر، أو فأنا متطوع: املصنف فيقول
يقع عن رمضان إذا بان : )٣(واملزين )٢(وقال أبو حنيفة رمضان اليقع عن رمضان وال نفالً،

إن كان من رمضان ففرض أو تطوع : ولو قالبان منه، وهو بعيد لعدم استناده إىل أصل، 
  .  )٤(أو أصوم أو أفطر مل يصح بال خالف  للتردد

أصوم غداً عن فرض رمضان، : أن ال يعتقد وال يعلق النية بل يقول: القسم الثاين
فهذا اجلزم ال أثر له، وهو يف احلقيقة ليس جبزم إذ اليتأتى اجلزم مع عدم االعتقاد، وعـن  

وهو بعيد، والصحيح األول، وأنها مثل صورة  )٥(وجه أنه يصح صومه   صاحب التقريب
شعبان إن كان من : التعليق، ويف هذين القسمني إذا بان كونه من شعبان، وكان قد قال

)٦(فنفل، فإنه يقع نفالً وال يضر التردد؛ ألن األصل بقاء شعبان
   .  

أن يعتقد كونه من رمضان، فإن مل يستند إىل سبب يفيد الظن فـال   : احلالة الثانية
وإن اسـتند إىل   )٨(، وهو كما لومل يعتقد، فيأيت فيه التفصيل واخلالف السابق)٧(اعتبار به

عن رمضان إن كان منه وإال فتطوع، : املصنف، فإن علق فقال كما فرض )٩(]يثري ظناً[ما
فظاهر النص أنه اليعتد به للتردد، وذكر طوائف من األصحاب وجهاً أن : )١٠(قال اإلمام

، وإن )١١(الصوم يصح الستناده إىل أصل، والشك أن املزين يقول به هنا من بـاب األوىل 
، ورأي اإلمام طرد اخلالف )١٢(د بالصحةجزم بالنية مستنداً إىل ذلك قطع الشيخ أبو حمم

                                                 
 ) .١/٣٣٣(املهذب )  ١(
 ) .١/١٢٩(للمرغيناين  ،اهلداية: انظر) ٢(
 ) . ٨٣/ص(خمتصر املزين : انظر) ٣(
 ) . ٦/٢٠١(واموع  ،)٢/٢١٧(روضة الطالبني : انظر)  ٤(
 ) . ٣/١٨٨(العزيز : انظر)  ٥(
 ) . ٢/٢١٧(وروضة الطالبني  ،)٣/١٨٨(العزيز : انظر)  ٦(
 ) . ٣/١٨٨(العزيز : انظر)  ٧(
 . التفصيل السابق يف احلالة األوىل ) ٨(
 . شرطنا ) أ ( يف ) ٩(
 ) .٤/٣٣( اية املطلب: انظر) ١٠(
 ) . ٣/١٨٨(والعزيز ،)٤/٣٣(اية املطلب : انظر) ١١(
 ) .٤/٣٣(اية املطلب : انظر) ١٢(

/١٢٦ 
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١٤٤ 

، ومقتضى كالم املصنف أنه يصح يف الصورتني، سواء علـق أم جـزم، لوجـود    )١(فيه
إنه ظاهر النص فيـه  : اإلمام// االعتقاد املستند إىل سبب، وهذا هو األصح هنا، وماقال 

أن يصوم غـداً   لونوى: )٣(يف املختصر قول الشافعيإىل سند فيه أ، فإن الظاهر أنه )٢(نظر
جيزه؛ ألنه مل فإن بان أنه من رمضان مل ؛ فإن كان أول الشهر فهو فرض وإال فهو تطوع

يصمه على أنه فرض، وإمنا صامه على الشك، ولو عقد رجلٌ على أن غداً عنـده مـن   
  .   )٤(رمضان يف يوم شك مث بان أنه من رمضان أجزأه، انتهى

 وهو، اعتقد )٥(]والثانية على ما إذا  ،مل يعتقد[ واملسألة األوىل حممولة على ما إذا
موافق ملا قلناه، ولو استند اعتقاده إىل احلساب وقلنا جبواز االستناد إليه على التفصيل الذي 

أنا إذا قلنا باجلواز جيزئ على : إنه يدخل يف هذا، ومقتضاه: )٨(قال الرافعي )٧( )٦(].سبق[
من أن األصح أنه جيوز وال جيزئ، ويؤيد مـا   على األصح، وهو يرد ماقاله املصنف هناك

الثالثة يف // األوجه  )٩(اخترناه من عدم اجلواز واإلجزاء مجيعاً، والينافيه حكاية املاوردي
يف اإلجزاء؛ ألنه مل يذكر أنها مفرعة على اجلواز، فيحمل على أن اخلالف بني رأيـني يف  

احلساب كاستناده إىل قول العبد واملـرأة  ويعلم ذا أن استناده إىل اجلواز واإلجزاء معاً، 
وإن كان األصح يف االستناد إىل العبد واملرأة اإلجزاء، واألصح  )١٠(الرافعي كما قاله ،قطعاً

  . يف االستناد إىل احلساب خالفه 

                                                 
 ) .٤/٣٣(اية املطلب : انظر) ١(
 ) . ١/١٣٦(سلم املتعلم : انظر. مصطلح يستعمل يف لزوم الفساد : فيه نظر ) ٢(
 ) . ٨٣/ص(خمتصر املزين : انظر)  ٣(
 . املصدر السابق : انظر. ر كالم املزين من املختص)  ٤(
 ) . ج ( ساقط من )  ٥(
 ) . أ ( ساقط من )  ٦(
 ) . ١٤٢/ص(التفصيل السابق يف : انظر)  ٧(
 ) . ٢/١٨٨(العزيز : انظر) ٨(
 ) .٣/٤٠٩(احلاوي : انظر) ٩(
 ) . ٢/١٨٨(العزيز : انظر) ١٠(

/٢٥٧ 
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١٤٥ 

وإذا أحاط علمك مباذكرناه فيتنبه إلشكالٍ، وهو أن األصحاب فسروا يوم الشك 
من مجلته ما إذا شهد برؤية اهلالل صبيانٌ أو عبيد أو فسقة كمـا  ، وجعلوا )١(كماسيأيت

، وميكن اجلمع بني الكالمني بأن املراد هنا إذا حصـل الظـن   )٢(ذكره املصنف بعد ذلك
 )٣(بقوهلم، واملراد هناك إذا كان احلاصل شكاً على السواء ال ظناً، لكن الرافعي يف الشرح

خالفـاً أليب طـاهر    )٤(إنه املشـهور  :وقال دقهمقيد ذلك يف يوم الشك مبا إذا ظن ص
، فعلى ماقال الرافعي إنه املشهور، كيف جيمع بينه وبني قوهلم هنا ؟  فإنه مـىت  )٥(ياديالز

إنه حيرم صـومه  : كان يوم شك ال جيوز اإلقدام على صومه، وال يصح وال ميكن أن يقال
: أحـدمها : الكالمني أمـران ويصح؛ ألنه ليس له جهتان، والذي خطر ىل يف اجلمع بني 

الفرق بني االعتقاد والظن، فحيث كان احلاصل ظناً فهو يوم الشك، وحيث كان احلاصل 
اعتقاداً ارتفغ الشك وصح صومه، وكذلك عبارم هنا االعتقاد ال الظن، ولـيس هـذا   

إن االعتقاد والظن و: اجلمع باملرضي؛ فإن مجاعةً ذكروا الظن هنا موضع االعتقاد، وأيضاً
فيبعد حصول االعتقاد اجلازم بقول عبـد أو  : افترقا يف الصورة فاحلكم تابع هلما، وأيضاً

 أمرأة.  
يف يوم الشك ظن صدقهم ال يلزم منه ظن كونه مـن   )٦(أن قول الرافعي :الثاين  

رمضان، فإن استصحاب شعبان يفيد ظن كونه منه، وإخبار املخربِ يعارضه، فإن مل يظن 
لقيام ريبة مل يرتب عليه حكم، ويستصحب شعبان، وإن مل يكـن ريبـة،    صدق املخرب

  لَ الشـكصهِم، ومل يرد على الظنِ احلاصلِ من استصحاب شعبان، حدقص لَ ظَنصوح
  . لتعارضِ الدليلني 

                                                 
 ) . ٢٠٤/ص(ما سيأيت يف : انظر) ١(
 . اإلحالة السابقة : انظر) ٢(
 . واستعملنا يف إحاالتنا إليه كلمة العزيز دون كلمة الشرح الكبري  ،هو العزيز شرح الوجيز: الشرح) ٣(
 )  . ٣/٢١٣( العزيز : انظر)  ٤(
لـه كتـاب يف علـم     ،بالزيادي املعروف ،ش بن علي بن أيوبمححممد بن حممد بن م: أبو طاهر الزيادي) ٥(

  ) .هـ٤١٠(سنة تويف ،وضوء ويف الصوم يف الكالم على صوم يوم الشكنقل الرافعي عنه يف سنن الالشروط، 
 )] ١/١٩٩(طبقات ابن قاضي شهبة  ،)١/٣٠١( اإلسنويوطبقات  ،)٤/١٩٨(طبقات ابن السبكي[
 )  . ٣/٢١٣( العزيز : انظر)  ٦(
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١٤٦ 

وينبغي أن يفرق بني ظن الصدق وظن احلكم املُترتبِ عليه، وأنه ال يلزم من األول 
ين إال إذا مل يعارض معارض، وإن حصل بقول املخـربين ظـن يزيـد علـى ظـن      الثا

االستصحاب فعند هذا يزول الشك، وجيوز اإلقدام على صومه، وجيزئ كما ذكروه هنا، 
  .  )١(بل جيب على من صدقه من آحاد الناس على ماسبق

وج فانقسم إخبار من مل يقبل شهادته إىل ثالث مراتب، وفيما ذكرناه تكلف أح
، وماقـالوه يف  )٢(إليه اجلمع بني الكالمني، وكالمهم هنا قد علمت أن الشافعي نص عليه

، فإن ثبت احتجنا إىل اجلمع املذكور، وإال نبهنا )٣(يوم الشك سنتعرض له عند الكالم فيه
عليه هناك، إن شاء اهللا تعاىل، وإمنا قيد الصبيان بالرشد لتحصل الثقة بقوهلم، وينبغـي إذا  

 )٦(احملـاملي  )٥(]بـه [وكذلك صرح بالصيب الواحد كان احلكم كذلك،  )٤(]ذلك[حصل 
، وأـم كالعبـد   ،وال يف الصيب ،يف الصبيان ومل أر يف أكثر الكتب خالفاً ،)٧(واجلرجاين

قال  ربه صيب عاقل فغلب على ظنه صدقه إذا أخ: وقال ،)٨(وجزم الروياين يف العبد واملرأة
ألنه الحكم  ؛جيوز ذلك سان الاخبرد الصوم، وقال سائر أصحابنا جيوز أن يعق: أبو حامد
  . االشتراط  ، فَصيغةُ اجلمعِ مل تذكرِ)٩(لقوله

                                                 
 ) . ١٠٦/ص: (انظر) ١(
 ) .٨٣/ص(خمتصر املزين: انظر) ٢(
 .  )٢٠٥/ص(سيأيت الكالم عليه يف ) ٣(
 ) . ب ( ساقط من )  ٤(
 ) . أ ( ساقط من )  ٥(
حـد أئمـة   أ ،محد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل الضيب احملاملي البغـدادي أ ،أبو احلسن :احملاملي ) ٦(

  ) . هـ٤١٠( تويف سنة  ،وغريها، األمايل ،ورؤس املسائل ،واملقنع ،اموع: من مصنفاته ،الشافعية
 )]١/٧٤(فيات األعيان و ،)١/١٧٧(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٤/٤٨(الكربى ةالشافعيطبقات [
كتاب : نفاتهصممن  ،قاضي البصرة وشيخ الشافعية ،أمحد بن حممد بن أمحد اجلرجاين ،أبو العباس:  اجلرجاين) ٧(

  ) .هـ٤٨٢(سنة  تويف ،وكتاب البلغة ،وكتاب التحرير ،الشايف
 )] .٨٨/ ٥(تاريخ بغداد و ،)١/٢٦٧(و طبقات ابن قاضي شهبة  ،)٤/٧٤(الكربى الشافعيةطبقات [
 ) . ٤/٢٦٩(حبر املذهب : انظر)  ٨(
 ) . ٤/٢٨٢(حبر املذهب : انظر)  ٩(
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١٤٧ 

لو حكم احلاكم بثبوت رمضان بعدلني أو عدلٍ وجوزناه، جيـب   )١(:]عوفـر[
،  ولو قـال  )٢(الصوم وجيزئ بالخالف، واليضر مايبقى من االرتياب يف بعض األوقات

  اً عن القضاء، أو تطوعاً مل يصح عن القضاء بالخالف، ويصح نفالً إذا كان يفأصوم غد
  
  

                                                 
 . فرع ) أ ( يف )  ١(
 ) . ٦/٢٠٢(واموع  ،)٢/٢١٧(روضة الطالبني : انظر)  ٢(



א אא

 

١٤٨ 

  .   )٣(يقع عن القضاء: )٢(وقال أبو يوسف ،)١(غري رمضان 
إن كان من رمضان أجزأه إن ليلة الثالثني من رمضان صوم غد  ولو نوى (:قال
الغائب إن كان سـاملاً،  هذا زكاة مايل : ؛ ألن األصل بقاء رمضان،كما لو قال)كان منه

  .  )٤(وإال فتطوع فبان ساملاً جيزئه
 صـام شـهراً  (ـ أي الشهر على أسريٍ أو حمبوسٍ وحنومها ـ  )  لو اشتبه:( قال

// وجيب عليه ذلك كما جيتهد للصالة يف القبلة والوقت؛ فإن صـام بغـري   ) االجتهادب
يف الصالة، وإن اجتهد وصـام   ، وكذا)٥(اجتهاد ووافق رمضان مل جيزئة، ويلزمه اإلعادة

فإن استمر اإلشكالُ ومل يعلم أصادف رمضان أوال أجزأه وال إعادة؛ ألن الظـاهر مـن   
، وإن تبني أنه وافق رمضان أجزأه، وبه قال مجيع العلماء إال احلسن بـن  صابةاإلاالجتهاد 
ـ  )٧(كاًاشعليه اإلعادة؛ ألنه صام : قال )٦(صاحل ه بإمجـاع  ، ويف كالم املصنف الـرد علي

                                                 
 ) . ٦/٢٠٢(اموع : انظر)  ١(
 ،أيب حنيفـة  القاضي الفقيه صـاحب  ،الكويف بن سعد األنصاري يم بن حبيبيعقوب بن إبراه  : أبو يوسف )٢(

وهو أول من لقب بلقب قاضي  ،واهلادي والرشيد ،املهدي: ويل القضاء لثالثة من اخللفاء  ،وهو املقدم من أصحابه
  ) . هـ١٨٢(القضاة  تويف سنة 

مـد بـن حبـان    حمل ،الثقات ،)٤٨٧/ ١(رجان تاريخ جو ،)٢/٢٢٠( لعبد القادر بن أيب الوفاء ،طبقات احلنفية[
 )]١/٩٧(  حسني بن علي الصيمري ،يب عبد اهللاأل ،أخبار أيب حنيفة ،)٧/٦٤٥(
 ) . ٢/٣٣٦(شرح فتح القدير  و ،)٢/٨٥(بدائع الصنائع : انظر) ٣(
 ) .  ١/٤٢٦(مغين احملتاج و ،)٢/١٨١(إعانة الطالبني : انظر)  ٤(
 ) .١/٤٢٦(مغين احملتاج :  انظر)  ٥(
كتـاب  و ،كتاب التوحيـد  : من مصفاته ،احلسن بن صاحل بن حي الكويف ،أبو عبد اهللا:  احلسن بن صاحل) ٦(

ومل أجـد لـه    :يف الكامل وقال ابن عدي،وثقه ابن معني وغريه: قال الذهيب يف املغين يف الضعفاء  ،اجلامع يف الفقه
 تـويف  صدوق عابد متشـيع، : ، وقال الذهيب يف الكاشفقوهو عندي من أهل الصد ،جماوز املقدار منكراً حديثاً
                      ) هـ١٦٩(سنة

 أليب عبداهللا الذهيب  ،املغين يف الضعفاء، و) ١/٣٢٦(عبداهللا الذهيب  يبأل ،الكاشفو)  ١/٥٤١(سري أعالم النبالء [
 )]٢/٢٩٥(التاريخ الكبري و ،)٣١٦ /٢(عدي  البنالكامل يف الضعفاء و ،)١/١٦٠(
 ) .٦/١٩٢(اموع : انظر)  ٧(

/١٢٧ 
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١٤٩ 

وسـيذكرها  ، مل يوافق فتارة يكون الغلط بالتقـدمي وتـارة بالتـأخري   السلف قبله، وإن 
  . )١(املصنف

أمـا إجـزاؤه   )  فإن وافق مابعد رمضان أجزأه وهو قضاء على األصح  (:قال
فالخالف فيه؛ ألنه صامه بنية رمضان بعد وجوبه، وال جييء فيه اخلالف يف اشتراط نيـة  

، ونص الشافعي يف مثله يف الصالة )٢(ور يف الصالة؛ ألن هذا موضع ضرورةالقضاء املذك
أنه إذا دخل يف الصالة بنية األداء مث خرج الوقت وهو  )٤(]على[، وأمجعوا )٣(على الصحة

الصـوم  كون  )٦(]وأما[، )٥(وهو فيها أا صحيحة، وإن كان الواقع خارج الوقت قضاًء
الوقـت   ألن العذر قد جيعل غـري  ؛أداء: والثاين، )٧(فألنه خارج وقته ؛قضاًء على األصح

  . )٩(، ومنهم من حكى هذا اخلالف قولني)٨(وقتاً، كما يف اجلمع بني الصالتني
 ،) الذي صامه وكان رمضان تاماً لزمه يوم آخر، أي الشهر، فلو نقص (:قال 

و انعكس احلـال  قضاًء، وإن قلنا أداًء فال؛ كما لوكان رمضان ناقصاً، ول أي إن قلنا إنه
فكان ماصامه تاماً ورمضان ناقصاً؛ فإن قلنا قضاء فله إفطار اليوم األخري إذا عرف احلال، 

 )١٠(وإن قلنا أداًء فال، وإن كان الذي صامه ورمضان تامني أو ناقصني أجزأه بال خـالف 
وإن وافق صومه شواالً فالصحيح منه تسعة وعشرون إن كان كامالً، ومثانية وعشرون // 

إن كان ناقصاً، فإن جعلناه قضاًء وكان رمضان ناقصاً فال شيء عليه  على التقدير األول، 
ويقضي يوماً على التقدير الثاين، وإن جعلناه أداًء قضى يوماً بكل حـال،  وإن وافـق ذا   

                                                 
فلو نقص أي الشهر  ،وهو قضاء على األصح ،فإن وافق مابعد رمضان أجزأه:(( قوله :الذي سيذكره املصنف) ١(

 )) .  ولو غلط بالتقدمي وأدرك رمضان لزمه صومه  ،الذي صامه وكان رمضان تاماً لزمه يوم آخر
 ) . ٦/١٩٣(اموع : انظر)  ٢(
 ) .٢/٢٢( األم: انظر)  ٣(
 ) . ج ( و ) ب ( ساقط من )  ٤(
 ) . ٣/٤٧(اموع : انظر)  ٥(
 . وكذا ) ب ( يف )  ٦(
 ) .٦/١٩٣(اموع : انظر)  ٧(
 ) . ١/٤٢٦(ومغين احملتاج  ،)٣/١٥٧(التهذيب : انظر)  ٨(
 ) . ٦/١٩٣(اموع : انظر)  ٩(
 ) .٣/١٦٣(احملتاج اية  و ،املصدر السابق اجلزء والصفحة: انظر) ١٠(
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١٥٠ 

احلجة فالصحيح منه ستة وعشرون إن كان كامالً، ومخسة وعشرون إن كان ناقصاً، فإن 
قضى ثالثة أيام  إن مت ذو احلجـة، وإال فأربعـة، وإن    ناقصاًرمضان  جعلناه قضاء وكان

كان رمضان تاماً قضى أربعة إن مت ذو احلجة، وإال فخمسة، وإن جعلناه أداًء  قضى أربعة 
غري صحيح حبالٍ، فإن صـححناه بنـاًء    )١(بكل حالٍ، هذا إن قلنا بأن صوم أيام التشريق

له سبب يف صومها مبثابة املتمتـع فـذو احلجـة     على أن للمتمتع أن يصومها، وأن من
  .  )٢(كشوال

ومن فوائد الوجهني، يف كونه قضاًء أو أداء، أنه لو اجتهد املسافر يف وقت الصالة 
وصلى بنية القصر مث بان أنه بعد الوقت، إن قلنا صومه أداًء صحت صـالته، وإن قلنـا   

و تفريع على أن فائتـة السـفر   صومه قضاء لزمه قضاء الصالة، قاله القاضي حسني، وه
  .  )٣(تقضى فيه تامة، واألصح خالفه

لزمه (ـ   أي بعد أن تبني له احلالـ ) ولو غلط بالتقدمي وأدرك رمضان  (:قال
  .  )٤(لتمكنه منه يف وقته) صومه

 بأن مل يظهر له احلال إال، أي إن مل يدرك )  وإال فاجلديد وجوب القضاء (:قال
ملته؛ ألا عبادة تفتقر إىل النية قصداً؛ فال جيزئ فعلها قبل وقتـها  بعد فوات رمضان جب

، ويف ذلك احتراز من الوقوف بعرفة، والقدمي أنه اليقضى كاحلج إذا وقف فيه )٥(كالصالة
ما إذا وقف يف العاشر؛ ألنه فعله يف غري وقته،  )٧(]على[، ومنهم من يقيسه )٦(فيه يف الثامن

ومن ، )٨(طعة بوجوب القضاء، والصحيح طريقة القولنيوقته، ويف املسألة طريقة  أخرى قا
أو أداًء،  إذا وافق مابعد رمضان هل يكون قضاًء ،ومن القائلني ا من بنامها على اخلالف

                                                 
وهو تقديده وبسطه يف الشـمس  ، مسيت بذلك من تشريق اللحم ،هي ثالثة أيام تلي عيد النحر: أيام التشريق) ١(

 ) .٥٤٤/ص(والصحاح  ،)١/٨٥٩(النهاية : انظر. ليجف 
 ) .٦/١٩٣(واموع  ،)٢/٢١٨(روضة الطالبني : انظر) ٢(
 ) . ١/١٩٦(املهذب : انظر) ٣(
 ) .٣/١٦٣( واية احملتاج  ،)١/٤٢٦( مغين احملتاج : انظر)  ٤(
 .املصدرين السابقني اجلزء والصفحة  : انظر)  ٥(
 ) .٣/١٨٩(العزيز : انظر)  ٦(
 ) . ج ( ساقط من )  ٧(
 ) . ٣/١٨٩(العزيز  انظر)  ٨(
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١٥١ 

إن قلنا أداء أجزأ وإال فال، وإمنا يصح البناء إذا جعلنا ذلك اخلالف قولني، واملشهور أما 
ولو اتفق مثل هذا يف الصالة فالصـحيح أنـه   ، )١(وجهان، فال ميكن بناء القولني عليهما

 ومـن وافقـه مـن    ،وهي طريقة صاحب املهذب ،جيب القضاء قطعاً: وقيل، كالصوم
العراقيني، ومنهم من طرد اخلالف يف اتهد يف األواين إذا تيقن أنـه توضـأ بـالنجس    

لزمه صوم ما أدركـه مـن رمضـان    // ، ولوظهر له احلال يف بعض رمضان )٢(وصلى
أنه كما لـو  : القطع بوجوبه، وأصحهما: أحدمها: خالف، ويف قضاء املاضي طريقانبال

   . )٣(بان بعد مضي مجيعه
لوتبني أن صومه صادف الليل دون النهار وجب القضاء اتفاقاً، نقلـه  : روعـف
، ولوصام شهراً بنية القضاء لظنه أن رمضان قد فات، مث بان أن صومه )٤(يجي وغريهنالبند

يصح اعتباراً مبا إذا وافق بعده وكان نوى األداء، بل هـذا  : )٥(قال الروياين صومه وافقه،
أوىل؛ ألن القضاء بنية األداء ترك نية القضاء، والقضاء بنية األداء زيادة والزيادة أحق مـن  

وهو اختيار الشـيخ أيب  : أحدمها: الترك ، ولو اجتهد األسري فلم يظهر له شيء فوجهان
سبيل التخمني، ويلزمه القضاء، كاملصلي إذا مل تظهر له // يصوم على  أنه يلزمه أن: حامد

عند املتويل، وهو اختيار ابن الصباغ، أنه اليؤمر بالصـوم؛  : القبلة باالجتهاد، وأصحهما
ألن من مل يعلم دخول رمضان بيقني وال ظن ال يلزمه الصوم، كمـن شـك يف وقـت    

علم أو ظـن أن  الشيخ أبا حامد أراد إذا  وهذا هو الصواب، ولعل: الصالة، قال املصنف
لكـان يصـوم    لكنه لوكان هكذا: قال أومضى، ومل يعلم والظن عينه، رمضان قد جاء

، ولو صام باالجتهاد وأفطر باجلماع يف )٦(واليقضي؛ ألنه يقع صومه يف رمضان أو بعده
ته؛ ألنه ، وإن صادف رمضان لزم)٧(بعض األيام فإن صادف شهراً غري رمضان فالكفارة

                                                 
 ) . ٣/١٨٩(العزيز  انظر)  ١(
 ) .٦/١٩٤(اموع :  انظر)  ٢(
 ) . ٢/٢١٩( روضة الطالبني  ،)٦/١٩٣(اموع : انظر)  ٣(
 )  .١٣٨/ص(والسراج الوهاج   ،)١/١٩٤(اموع :  انظر)  ٤(
 ) .  ٤/٣٢٣(حبر املذهب : انظر)  ٥(
 ) .٦/١٩٤(واموع  ،)٣/١٨٨(العزيز : انظر)  ٦(
 ) . ٤/٣٢٣(حبر املذهب : انظر)  ٧(
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١٥٢ 

، ولو استمرت الظلمة )١(ثبت بنوع داللة فأشبه من وطئ بعد حكم القاضي بعدل واحد
يصوم ويقضي؛ ألنـه عـدد   : أحدها: على األسري فلم يعرف الليل من النهار فثالثة أجه

، يتحرى ويصوم واليقضـي يلزمه أن : والثالث. اليصوم لعدم اجلزم بالنية: والثاين. نادر
  .  )٢(إنه األصح: وقال املصنف ،لصالةكيوم الغيم يف ا
 نقطع ليالً صح إن متامث  ،نقطاع دمهااولو نوت احلائض صوم غد قبل  :(قال

  . )٣(ألا تعلم النقاء اراً فتجزم بالنية ؛بالخالف)  يف الليل أكثر احليض
نيتها مستندة إىل الظن املسـتفاد مـن    ألن ؛)وكذا قدر العادة يف األصح (: قال

الصورتني اليصح بال خالف للتردد  وفيما سوى، ألن العادة قد ختتلف ؛ال: والثاين ،ادةالع
  .  حالة النية، فالبد من النية بعد االنقطاع 

من دخل يف الصوم مث نوى اخلروج منه وجـزم بـذلك   :  فـروع تتعلق بالنية
ه، واألصح عند بطالن )٦(والروياين )٥(والتهذيب )٤(أصحهما عند صاحيب املهذب: فوجهان

عند األكثرين اليبطل، فإن تردد يف اخلروج منه، أو علق اخلروج منه على دخول زيد مثالً 
، فإن قلنا يف التعليق يبطل؛ فهـل  )٧(على وجهني :وقيلفاملذهب أنه اليبطل قوالً واحداً، 

  هو اآلن أو عند وجود املعلق عليه فيه ؟ وجهان، ولو نوى اخلـروج بأكـل أو مجـاع؛    
  )٨(]إمكـان [اليبطل حىت ميضي زمان : وقيلبالبطالن فاملشهور أنه يبطل يف احلال، وقلنا 

كان  وأما الذي ،نتقال من صوم إىل صوم مل ينتقل إليه قطعاًولو نوى االاألكل واجلماع، 
فيه فإن قلنا نية اخلروج التبطله بقي على ماكان، وإن قلنا تبطله فهل يبطل أو ينقلب نفالً 

، وكذا لو رفض نية الفـرض عـن   )٩(ريان فيما لو نوى قلب الظهر عصراًفيه وجهان جا

                                                 
 ) . ٣/٤٤٧(حواشي الشرواين و ،)٦/١٩٥(اموع : انظر)  ١(
 ) .٣/١٦٣(واية احملتاج  ،)١/٤٢٦(مغين احملتاج : انظر)  ٢(
 ) . ٦/٢٠٤(اموع : انظر)  ٣(
 ) .١/٣٥٢(املهذب : انظر) ٤(
 ) .٣/١٤٣(التهذيب : انظر) ٥(
 ) .٤/٢٦٢(حبر املذهب : انظر) ٦(
 ) .٤/٢٦٢(حبر املذهب : انظر)  ٧(
 ) . ج ( ساقط من )  ٨(
 ) . ٢/٢١٩(وروضة الطالبني  ،)٤/٢٦٣(حبر املذهب : انظر)  ٩(

א
א

א

 

א



א אא

 

١٥٣ 

، أما رمضان فال يقع فيه نفل، بل يـتعني  )٢(، هذا يف غري رمضان)١(]فيه[الصوم الذي هو 
أو املريض صوم كفارة أو نـذر أو   )٣(لصوم رمضان، حىت لو نوى فيه احلاضر أو املسافر

يصح عما نواه، وال عن رمضان، هكـذا  نـص   قضاء أو تطوع، أو أطلق نية الصوم مل 
، وقطع به األكثرون، وعن أيب إسحاق أنه لو أصبح يف رمضان غري نـاوٍ فنـوى   )٤(عليه

الزوال أنه يصح، وهو ضـعيف؛ ألن فرضـه يف هـذه احلالـة التشـبه      // التطوع قبل 
)٥(بالصائمني

  .  
التطوع به، وهـذا  إنه على قياس قول أيب إسحاق جيوز للمسافر : )٦(وقال اإلمام

إذا أصبح املسافر غري ناوٍ فإنه ال جيب عليه اإلمساك وتعذر عليه الصوم عن رمضان  يقوى
، ولو نوى يف الليل صوم غد عن قضاء رمضان عاملاً أنه القضاء )٧(فالمانع من وقوع النفل

، ولوكان صائماً صوم قضاء فاعتقـد  )٨(القضاء عليه، هل يقع نفالً، فيه وجهان يف البحر
د الفجر أنه صائم عن نفل أو نذر، وغربت الشمس وهو على هذا االعتقاد، هل يصح بع

يبطل إذا قلنا : أحدمها )٩(صومه عن القضاء  فيه وجهان، حكامها صاحب البحر عن والده
)١٠(قلنا نية اخلروج مبطلة

ولك أن تقول نية اخلروج قاطعة للنية األوىل حقيقة وحكمـاً،   ،
ضاد لوجود النية حقيقة، وليس مضاداً لوجودها حكماً، فلم وأما اعتقاد صومٍ آخر فإنه م

من عنده إنه على هذا الفرق بني أن ميضي : فقال )١١(يكن قاطعاً هلا، مث زاد صاحب البحر
                                                 

 ) .أ ( ساقط من )  ١(
 ) . ٢/٢١٩(وروضة الطالبني )  ٢(
 ) . ١/٣٤٧(املهذب : انظر)  ٣(
 ) . ٤/٣٤٤( األم: انظر)  ٤(
 ) . ٦/٢٠٥(اموع : انظر)  ٥(
 ) . ٤/٥٥(اية املطلب :انظر) ٦(
 ) .٦/٢٠٥(واموع  ،)٢/٢٣٨(روضة الطالبني : انظرو)  ٧(
 ) .٤/٣٣٧(حبر املذهب : ظران) ٨(
مل أقف على تـاريخ  : اإلسنويقال  ،إمساعيل بن أمحد بن حممد بن أمحد الروياين الطربي: والد صاحب البحر) ٩(

  . مل يذكروا وفاته : وقال ابن قاضي شهبة  ،وفاته
 ) ]١/٢٤٩(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)١/٢٧٧( اإلسنويطبقات [
 .) ٤/٣٣٧(حبر املذهب : انظر) ١٠(
 ) .٤/٣٣٧(حبر املذهب : انظر) ١١(

/١٥ 
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١٥٤ 

على هذا االعتقاد إىل الليل أو ال؛ ألن القدر املقارن لالعتقاد ليس حمسوباً والميكن إعادته، 
كان يف فرض واعتقد أنه يف نفل، مث تذكر قبل التحلل فاليصح باقيه، ويفارق الصالة إذا 

مل تبطل؛ ألنه ميكنه اعادة مافعله بنية النفل على االتصال، فإذا عاد صحت صـالته ويف  
ولوكان يف صوم النفل فاعتقد بعد : قالالصوم الميكن؛ ألن زمان الليل غري قابل للصوم، 

لك، ومضى النهار على ذلك صـح  شروعه كان يف ذ الفجر أنه يف صوم الفرض ظاناً أن
  .  عن النفل؛ ألن الفرض إذا مل يصح يقع نفـالً 

: قال ،قاله املتويل، حكمها// يف الليل مث قطعها قبل الفجر سقط لونوى :  فـرع
 ،)٢(ضــدها ضد النية خبالف مالو أكل بعد النية؛ ألن األكـل ليس  )١(]النية[ألن ترك 

  . ألنه اقترن أول العبادة بالنية  ؛فجروخالف مالو قطعها بعد ال: قلت
لوتيقن احلدث وشك يف الطهارة فتوضـأ  : ذكرها املصنف عن الدارمي عوفـر

إن كنت حمدثاً فهذا لرفعه وإال فتربد صح، ولوكان متطهراً وشك يف احلدث فتوضأ : وقال
وقـت  وقال ذلك مل يصح، عمالً باألصل يف املسألتني، قاله الدارمي، ولو شك يف دخول 

إن كانت دخلت وإال فنافلة مل جيزئه، وإن كانت عليـه صـالة     )٣(]عنها[:الصالة فقال
نويتها إن كانـت أو  : عنها إن كانت وإال فنافلة أجزأه، ولو قال: وشك يف أدائها فقال

نافلة مل جيزئه، ولو أحرم يف يوم الثالثني من رمضان وهو شك فقال إن كان من رمضان 
كان من شوال فحج فكان شواالً كان حجاً صحيحاً، ولو أحـرم   فإحرامي بعمرة، وإن

إن كان وقت اجلمعة باقياً فجمعة وإالفظهراً فبـان  : بالصالة يف آخر وقت اجلمعة فقال
، وفيه نظر؛ ألن اجلمعة الجيوز اإلحرام ـا  )٤(بقاؤه ففي صحة اجلمعة وجهان هكذا قاله

بقاء الوقت استقام الكالم، ويكون وجـه   مع الشك، فإن كان املراد أنه قال ذلك مع ظن
القول بعدم الصحة يف التعليق كما سبق نظريه يف الصوم، ويكون األصح الصحة، مث رأيت 

وفيه نظر؛ : الروياين ذكر املسألة عن بعض األصحاب، وعللها بأنه بىن على أصل، مث قال
على الصحيح من  ألن من شك يف وقت اجلمعة هل خرج أو ال، الجيوز أن حيرم باجلمعة

                                                 
 ) . ب ( ساقط )  ١(
 ) .٦/٢٠٥(اموع : انظر) ٢(
 ) . ج ( ساقط من )  ٣(
 ) .٦/٢٠٦(اموع : انظر) ٤(

/١٢٩ 
 א
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١٥٥ 

املذهب، ولو نوى صوم كفارة اليمني قبل احلنث مث حنث قبل الفجر هل يصح أداء صوم 
)١(حيتمل وجهني: الغد عن الكفارة بتلك النية، قال الروياين

  .  
 )٢(ذكر يف احملـرر ) ِةءستقاشرط الصوم اإلمساك عن اجلماع واال: فصلٌ: ( قال

)٣(ساك عن أمورٍ وهي عبادة صحيحة، واملصنفالبد من النية، والبد من اإلم أنه
ذكر أن  
إنـه مل  : النية شرط وأن اإلمساك شرط، فلم يبق للصوم حقيقة، فتصحيح الكالم أن يقال

يرد الشرط االصطالحي، وإمنا أراد املعترب يف الصوم، ومن جيعل الصوم اإلمسـاك عـن   
ع واالستقاة شـرطاً، لكـن   الطعام والشراب مع النية ميكنه أن جيعل اإلمساك عن اجلما

املصنف مل يرد ذلك؛ ألنه ذكر سائر املفطرات بعد ذلك؛ إذا عرِف ذلك فاإلمساك عـن  
ـ  )٤(بإمجاع األمة// اجلماع البد منه  إىل     z]  \    }  :اىلـواستدلوا له أيضاً بقوله تع

أرأيت (( الصائمِعن قُبلَة  لَأا سملَ   رمعل  :وبقوله  )٥( ut  s   r  q     pz     } قوله
 ــت ضمضمت ــو ــو داود ))لَ )٦(رواه أب

ــاكم   ــال احل ــى                    : وق ــحيح عل ــو ص ه
، وتنزيلُ القبلة منزلةَ املضمضة يقتضي تنزيلَ )٨(إنه منكر: ، وقال النسائي)٧(شرط البخاري

  . تنزيلَ اجلماعِ منزلةَ وصول املاء إىل اجلوف 

                                                 
 ) .٤/٣٣٦(حبر املذهب :  انظر) ١(
 ) . ١١٠-١٠٩/ص(احملرر : انظر) ٢(
واإلمساك  قيل إن املصنف جعل النية شرطاًما وذا يسقط  ،بالشرط ن الركنعرب عإنه : قال اخلطيب الشربيين ) ٣(

 ) . ١/٤٢٧(مغين احملتاج : انظر. فال حقيقة للصوم  شرطاً
 ) .١/٤٢٧(مغين احملتاج : انظر) ٤(
 . ١٨٧ من اآلية: البقرةسورة ) ٥(
 ) .٢٣٨٥(القبلة للصائم برقم : باب ،الصوم: كتاب ) ٢٧٠/ص(سنن أيب داود )  ٦(
وقال هذا حديث صحيح على شـرط الشـيخني ومل   ) . ١٥٧٢(الصوم برقم : كتاب ) ١/٥٩٦: (املستدرك) ٧(

يف النسخة اليت بني يدي املستدرك على شرط الشيخني، ويف نسخ املخطوط على شرط البخاري، ولعـل   . خيرجاه
 .هذا تصحيفاً يف نسخة املستدك أو يف نسخ املخطوط 

وال  ،وال يف الصغرى ،ومل أجده يف السنن الكربى. ديث منكر هذا احل: وأخرجه النسائي وقال : قال املنذري ) ٨(
مد مشس احلـق العظـيم   حملعون املعبود شرح سنن أيب داود، كالم املنذري يف : انظرو  ،وال يف عمل اليوم والليلة

القبلة : ببا ،الصوم: كتاب ) ٢٧٠/ص(سنن أيب داود : انظرو ،القبلة للصائم: باب ،كتاب الصوم) ٧/٩( آبادي
  .طبعة بيت األفكار الدولية  )٢٣٨٥(ائم برقم للص

 ) . ٣٧٠/ص(أصول احلديث : انظر. ما رواه الضعيف خمالفاً به الثقات : احلديث املنكر  

/٢٥٩ 

 א
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، ونقـل  )١(عن االستقاءة فإذا تقيأ عامداً أفطر، نقل ابن املنذر اإلمجـاع عليـه  و
مـن  : (( قال واستدل األصحاب مباروي عن أيب هريرة أن النيب  ،العبدري فيه خالفاً

 وقـال  ،)٢(صححه احلـاكم)) ومنِ استقَاَء عمداً فَلْيقْضِ ، ذَرعه القَيُء فَلَيس علَيه قَضاٌء
عـن أيب   )٦(عن ابن سريين )٥(النعرفه إال من حديث هشام )٤(حسن غريب: )٣(الترمذي

ـ يعين البخاري ـ ال  : وقال حممد )٧(إال من حديث عيسى بن يونس هريرة عن النيب 

                                                 
 ) .١٥/ص(حممد بن إبراهيم ابن املنذر  ،أليب بكر ،اإلمجاع) ١(
: كتـاب ) ٨/٢٨٥( هحصحيورواه ابن حبان يف ) ١٥٥٧(برقم  ،الصيام: كتاب) ١/٥٨٩(املستدرك : انظر) ٢(

إجياب قضاء  :باب ،الصوم: كتاب) ٣/٢٢٥(ه صحيحوابن خزمية يف  ،)٣٥١٦(برقم  ،قضاء الصوم: باب ،الصوم
ما جاء فـيمن   :باب ،كتاب الصيام)  ١٣٨/ص(يف سننه الترمذي و ،)١٩٦١(برقم  ،الصوم على املستقيء عمداً

برقم  ،ماجاء يف الصائم يقيء: باب ،الصيام: كتاب) ١٨٣/ص(ننه يف سابن ماجه و ،) ٧٢٠(برقم  ،استقَاَء عمدا
 ،من ذرعه القيء مل يفطر ومن استقاء أفطـر  :باب ،كتاب الصوم) ٤/٢١٩(البيهقي الكربى  وأخرجه ،)١٦٧٦(

 ). ٢٤٧٦(برقم  ،القيء: باب ،الصيام: كتاب ،)٣/٣٧٠(ومعرفة السنن واآلثار  ،)٧٨١٨(برقم 
 ) . ١٣٨/ص( يالترمذسنن و: انظر) ٣(
ما تفرد به راوٍ، فقد يكون ثقـة ضـابطاً   : مجع اإلمام الترمذي بني احلسن والغريب، فالغريب: حسن غريب) ٤(

فيكون ما رواه صحيحاً وقد يكون ثقة خفيف الضبط فيكون مارواه حسناً، فالغرابة حكم بتفرد الراوي، والصحة 
أصـول احلـديث   : انظـر  . من شروط الصحة واحلسـن  احلسن حكم على احلديث أو على سنده مبا اجتمع فيه

 ) . ٣٥٨/ص(
يقال هو مـن  و: قال الذهيب يف سري أعالم النبالء  ،هشام بن حسان القردوسي البصري ،أبو عبد اهللا:  هشام )٥(

حدث عن احلسـن    ،ونبلهته هو من مواليهم وهو أشبه فلم يسم له جد مع شهر :وقيل ،العتيك ونزل يف القراديس
 ،بن سـريين اثقة من أثبت الناس يف : وقال ابن حجر يف التقريب ،سريين وأخته حفصة بنت سريين وأيب جملز وابن

سنة  :وقيل ،)هـ١٤٧( سنة تويف من السادسة  ،كان يرسل عنهما :ألنه قيل ؛ويف روايته عن احلسن وعطاء مقال
  ) . هـ١٤٨(
 )]٦/٣٥٥(أعالم النبالء  سري) ١٠٢٠/ص(تقريب التهذيب  ،)٨/١٩٧(التاريخ الكبري [
قال ابن حجر يف  ،أنس بن مالك األنصاري  البصري موىلحممد بن سريين بن أيب عمرة  ،أبو بكر: ابن سريين) ٦(

  ) . هـ١١٠(تويف سنة  ،من الثالثة ،كان اليرى الرواية باملعىن ،ثقة كبري القدر ،يف التقريب
 )]٨٥٣/ص(وتقريب التهذيب  ،)٤/٦٠٦(سري أعالم النبالء و ،)٧/١٩٣(طبقات ابن سعد [
 ،وهشام بـن عـروة   ،مسع إمساعيل بن أيب خالد ،السبيعي اهلمداين الكويف إسحاقبن أيب  :عيسى بن يونس) ٧(

ثقة من : قال ابن حجر يف التقريب ،احلنظلي إسحاقو ،وإبراهيم بن موسى ،روى عنه مسددو ،وهشام بن حسان
  ) . ١٩١:(وقيل ،)هـ١٨٧(سنة تويف   ،الثامنة

 )]٧٧٣/ص(وتقريب التهذيب  ،)٢/٥٨٠(رجال صحيح البخاري و ،)١/٢٧٩(تذكرة احلفاظ [

א  א
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، وقد روي من غري وجه عن أيب هريرة عـن الـنيب   : ، قال الترمذي)١(ال أراه حمفوظاً
مسعت : تفرد به هشام بن حسان، وقال أبو داود: )٣(بيهقي، وقال ال)٢(واليصـح إسناده

، )٥(يريد أن احلديث غري حمفوظ: )٤(ليس من ذا شيء، قال اخلطايب: أمحد بن حنبل يقول
، )٧(، ورواه أبو داود بإسـناد صـحيح  )٦(رواته كلهم ثقات: ، وقال الدارقطين)٥(حمفوظ

لى حسنه غري واحد مـن  إنه نص ع: ، وقال املصنف)٩(وابن ماجة أيضاً )٨(ورواه النسائي
، وقد روِيت شـواهد لَـه،   )١٠(احلفاظ، وكونه تفرد به هشام بن حسان اليضر؛ ألنه ثقة

ــح  ــتفُوصـــــــــــــــ    ايـــــــــــــــ
  

                                                 
احلجامـة  : باب ،الصيام: كتاب ) ٤/١٧٥( حجر العسقالين البن ،شرح صحيح البخاري فتح الباري :انظر) ١(

  . نقالً عن الترمذي  ،والقيء للصائم
الثابـت،  : استعماالت هذه العبارة وجدت أا مبعىن مل أقف على تعريف احملفوظ، وعند تتبع : واحملفوظ  
: انظر.  ويروى عن غريه الختالف بالد رواته ،عن صحايب حمفوظاًمن علل احلديث أن يكون احلديث  : ((كقوهلم

): ٥٣/ص(مقدمة يف أصول احلـديث  ، وقال عبد احلق الدهلوي يف كتابه )٢/٦٠٧(توجيه النظر إىل أصول األثر 
   )) . واملرجوح شاذاًَ حمفوظاًى فالراجح يسم((
ولكـن  : وقـال  ،)٧٢٠(برقم  ،ماجاء فيمن استقاء عمداً :، بابالصوم: كتاب ) ١٣٨/ص(سنن الترمذي ) ٢(

 . العمل عليه عند أهل العلم 
بـرقم   ،من ذرعه القيء مل يفطر ومن استقاء أفطر :باب ،كتاب الصوم) ٤/٢١٩(سنن البيهقي الكربى : انظر) ٣(
)٧٨١٨ ( . 

  ،الفقيه األديب صاحب معامل السنن ،محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت ،أبو سليمان :اخلطايب )٤(

  ) . هـ٣٨٨(سنة  تويف ،و شرح األمساء احلسىن ،والغنية ،غريب احلديث:  ه أيضاًتمن مصنفا
 )]١١/٢٧٧(اية والنهاية البدو ،)٢/٢١٤(وفيات األعيان  ،)٣/٤١(العرب و ،)٣/٢٨٢(طبقات الشافعية الكربى[
 ) . ١/٩٦(معامل السنن للخطايب: انظر) ٥(
 ) . ٢٢٥١(القبلة للصائم برقم : باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٦٣(سنن الدارقطين : انظر) ٦(
 ). ٢٣٨٠(برقم  ،الصائم يستقيء عمداً: باب ،الصوم: كتاب) ٢٧٠/ص(سنن أيب داود : انظر) ٧(
ذكر االختالف على هشام الدستوائي يف هـذا  : باب ،الصوم: كتاب) ٢/٢١٤(سنن النسائي الكربى : انظر) ٨(

 ) . ٣١٣٢(برقم  ،احلديث
 ) . ١٦٧٦(برقم  ،ماجاء يف الصائم يقيء: باب ،الصيام: كتاب) ١/٥٣٦(ابن ماجه وراه  ) ٩(
ابـن   ثفة من أثبت النـاس يف ) ١٠٢٠/ص(تقريب التهذيب ، وقال ابن حجر يف )٦/٢٢٠(اموع : انظر) ١٠(

 .سريين
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١٥٨ 

 )٣())واالحتالم )٢(ثَالثٌ اليفَطرنَ الصائمِ الْقَيُء واحلجامةُ(( وأما حديث ، )١(ابن عمر مبثله
المت٤(ء عمداً ال يفطريصح حديث يف إن القي ومل ،مل يصح )٣())واالح(

  .  
أي بأن تقيأ منكوساً )   والصحيح أنه لو تيقن أنه مل يرجع شيء إىل جوفه :(قال

بناًء على أن نفس االستقاة مفطرة وهو املأخذ الصحيح للحديث كإنزال )  بطل(أو حتفظ 
ـ //  يفطر بناًء على أن املفطر رجوع شيء مما ال: والثاين ،املين قـال   ،)٥(لَّخرج وإن قَ
فإن قلنـا االسـتقاءة    ،ورجع شيء ءفلو استقاء عمداً وحتفظ جهده فغلبه القي: )٦(اإلمام

وإن قلنا اليفطر إال برجوع شيء فهو على اخلالف يف املبالغة يف  ،مفطرة بنفسها فهنا أوىل
  .   )٧(املضمضة إذا سبق املاء إىل جوفه

)٨(للحديث)  ولو غلبه القيء فالبأس( : //قال
معىن قوله ذرعه القيء بالذال  هوو 

  .  )٩(بالذال املعجمة
الوجهـان فيهـا إذا قلنـا    ) ولفظها يف األصح  )١٠(وكذا لو اقتلع خنامة( :قال

االستقاءة بعينها مفطرة؛ فعلى أحد الوجهني يلحق ا النخامة، واألصح ال؛ ألن احلكـم  

                                                 
 . غري السبكي رمحهم اهللا  اءومل أجد من أشار إليها من الفقه ،اآلثار كتبمل أقف على فتيا ابن عمر يف ) ١(
لسـان  : انظر. املص يقال حجم الصيب ثدي أمه إذا مصه : واحلجم ،احلجامة واحلجم فعل  احلاجم: احلجامة )٢(

 ) .٢/٣٤٢(العرب
ورواه  ،)٨٠٦٢(برقم  ،الصائم حيتجم ال يبطل صومه :باب ،الصوم: كتاب) ٤/٢٦٣(البيهقي الكربى رواه )  ٣(

األوسـط   وراه الطـرباين يف  ،)٢٢٤٧(القبلة للصـائم بـرقم   : باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٦٢(ورواه الدارقطين 
) ٧/٣(عون املعبود  انظرو) ٩٥٩(برقم  ،)١/٢٩٧(يف مسنده عبد بن محيد  ورواه  ،) ٦٦٧٣(برقم )  ٦/٣٨٠(

 .  يف رمضان باب يف الصائم حيتلم اراً ،الصوم: كتاب
 . مل أقف على هذا احلديث مع استخدام شىت وسائل البحث )  ٤(
 ) .٣/١٦٤(اية احملتاج و ،)٢/٣١٦(حاشية اجلمل و ،)١/٤٢٧(مغين احملتاج : انظر) ٥(
  ) . ٤/٣٠(اية املطلب : انظر) ٦(
 ) .٣/٢٢٠( روضة الطالبني  ،)٦/٢٢٣(اموع : انظر) ٧(
 . سبق خترجيه ))من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض : ((قال عن أيب هريرة أن النيب )  ٨(

 . خترجيه
 ) .١١٠/ص(واملصباح املنري ،)١١٢/ص(خمتار الصحاح : انظر. أي سبقه وغلبه : ذرعه القيء) ٩(
واملصـباح   ،)٢/٧٢٣(النهاية : انظر. اء املعجمة من خمرج اخل ،البزقة اليت خترج من أقصى احللق:  النخامة) ١٠(

 ) . ٣٠٧/ص((املنري 

/١٧ 

/١٣٠ 

א
،א
א א
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١٥٩ 

: النخامة تكثر، أما إذا قلنا باإلفطار باالستقاءة مأخوذ من اخلرب فاليتعداه؛ وألن احلاجة إىل
، واملراد بـاقتالع النخامـة   )١(يف القيء رجوع شيء منه فاليفطر اقتالع النخامة املفطر

إن خمـرج احلـاء   : وقال الغزايلولفظها أن يقتلعها من الباطن حىت تصل إىل حد الظاهر، 
ألن احلاء  ؛ه الئحووجه: )٣(قال الرافعي ،)٢(واخلاء املعجمة من الظاهر ،املهملة من الباطن

إال أن القصد يف  )٤(واخلا خترج مماقبل الغلصمة  ،واحللق من الباطن ،احلاء خترج من احللق
مـن   )٥(]در ممابعد خمرج اخلاء ويشبه أن يكون قَ[ ،هذا املقام الضبط الفارق بني احلدين

بطه أيضاً من الظاهر، وعجيب كونه ض والصحيح أن املهملة: قال املصنف ،الظاهر أيضاً
باملهملة اليت هي من وسط احللق ومل يضبطه باهلاء واهلمزة فإما من أقصى احللق، وأمـا  

  .   )٦(اخلاء املعجمة فمن أدىن احللق، وكل هذا مشهور ألهل العربية
وضبط الباطن أيضاً باهلمزة واهلاء ليس جبيد؛ ألما أسفل مـن الغلصـمة   : قلت

إن الصحيح أن املهملـة مـن   : اطن، وقول املصنفبكثري والشك أن فوقهما قدراً من الب
إن اهلمزة واهلاء من أقصى احللق ، واحلاء املهملة : الظاهر فيه نظر، والذي قاله أهل العربية

من وسطها، واملعجمة من أدناها إىل اللسان، والشك أن أقصاها باطن وأدناها ظـاهر،  
املهملة ممـا  واألقرب أن  احلاء والوسط ماكان منه حتت الغلصمة باطن، ومافوقها ظاهر، 

  .  )٧(حتتها فهي من الباطن كما قال الغزايل
وإطالق الرافعي أن احللق من الباطن مراده به ماحتت الغلصمة، وقد حكي عن ابن 

، وقال القاضـي  )١(والبغوي أن احللق كاجلوف يف بطالن الصوم بالوصول إليه )٨(القاصِ

                                                 
 ) .٣/٢٠٢(العزيز : انظر) ١(
 ) . ١/١٣٨(الوجيز : انظر) ٢(
 ) . ٣/٢٠٢(العزيز: انظر) ٣(
. نتهىا)  وهو املوضع الثاين يف احللق  ،الغلصمة بعني معجمة رأس احللقوم: حاشية( مانصه ) ج ( يف هامش ) ٤(

 ) .٢٢٨/ ص(وخمتصر الصحاح  ،)٦/٦٥٥( لسان العرب  انظر ،ذا هو التعريف اللغويوه: قلت
 . رج اخلاء خموحيتمل أن يكون قدر مما خيرج بعد ) أ ( يف )  ٥(
 ) .٦/٢٢٣(واموع  ،)٢/٢٢٦(روضة الطالبني : انظر) ٦(
 ) . ١٣٩/ص(السراج الوهاج و ،)١/٢١٩(إعانة الطالبني و ،)١/١٣٨(الوجيز : انظر) ٧(
 ،أخذ الفقه عن ابن سريج ،أحد أئمة املذهب ؛أمحد بن أيب أمحد الطربي ابن القاص ،أبو العباس:  ابن القاص) ٨(

  ) . هـ٣٣٥(تويف سنة  ،كتاب أدب القضاءو ،حاوكتاب املفت ،التلخيص: من مصنفاته ،سريج

 א
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١٦٠ 

م حىت صار إىل فمه اليفسد صومه، فإن حمل كالم إذا كان يف حلقه بلغم فتنخ: حسني
ابن القاص على ماحتت الغلصمة، وكالم القاضي حسني على مافوقها، فال يتأتي يف ذلك 
خالف، وإن حمل على نفس الغلصمة كان فيهما وجهان، هل يعطى حكم مافوقهـا أو  

: ، وقول املصنف)٣(وموهو رأس احللق )٢(زدرادويعين بالغلصمة موضع اال حكم ماحتتها ؟
إذا : الثانية ،إحدامها إذا اقتلعها وبقيت يف حملها فال يفطر: من مسألتني  احتراز" ولفظها"

هذه الصورة أن  يف: وقال املاوردي ،مث ابتلعها فإنه يفطر، اقتلعها وخرجت إىل حد الظاهر
وتشـبيهها   ،، فاقتضى كالمه إثبات خالف فيها وهو بعيـد )٤(كالقيءالصحيح أنه يفطر

خرجـت بغلبـة   بالقيء يقتضي القطع بالفطر؛ ألنه حتقق رجوع شيء إىل الباطن، ولو 
  .  )٥(وإن ابتلعها قصداًَ أفطر ،السعال فلفظها فالشيء عليه

فلو نزلت من دماغه وحصلت يف حد الظاهر من الفـم فليقطهـا مـن     (:قال
وليمجها فإن تركها ( )٦(فوق احللقوموهو الثقبة النافذة من الدماغ إىل أقصى الفم ) جمراها

لتقصـريه،  )  أفظر يف األصح(أي بنفسها وهو عاملٌ ا )  مع القدرة  فوصلت اجلوف
: والثاين ،)٩(لكالم األئمة )٨(ويف الشرح بأنه األوفق )٧(يف احملرر عنه باألشبه: وعبر الرافعي

: قال ،لعله أقرب: )١٠(]الصالح[وقال ابن  ،وإمنا أمسك عن الفعل ،ألنه مل يفعل شيئاً ؛ال
 ،)١(وقاسه على الريق ،قد صحح املاوردي هذا الثاين: قلت ،)١١(ألصحهما اًومل أجد ذكر

                                                                                                                                            
 )]. ١/٧٥٢(لغات ذيب األمساء وال ،)٦/١٤٣(الوايف بالوفيات و ،)١/١٠٧(طبقات ابن قاضي شهبة [
 ) .٣/١٦١(والتهذيب  ،)٢٣٧/ ص(القاص  البن ،التلخيص: انظر) ١(
 ) .١٣٥/ص(خمتار الصحاح : انظر. وكذا ازدرد  ،زرد اللقمة بلعها: االزدراد) ٢(
 ) . ٣(الصفحة السابقة تعليق رقم : انظر) ٣(
 ) . ٣/٤١٩(احلاوي : انظر) ٤(
 ) . ٢/٧٠(حاشية قليويب : انظر) ٥(
 ) . ٦/٢٢٣(واموع  ،)٢/٢٢٤(روضة الطالبني : انظر) ٦(
 ) .١١٠/ص(احملرر : انظر) ٧(
)).  ألقيس أي األوفق بالقياس على القواعـد الفقهيـة  او: (( قال الشرواين ،أو األقرب ،مبعىن املوافق: األوفق) ٨(

 ) . ٥/٢٦(حواشي الشرواين : انظر
 ) .٣/١٩٩(العزيز : انظر) ٩(
 .الصباغ  ابن) أ ( يف )  ١٠(
 ) . ٦/٢٢٣(اموع :  انظر) ١١(

א
א
 א
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١٦١ 

أما إذا مل يشعر ا أو شعر  ،حتراز عن النخامة خبالف الريقلكنه بعيد فإنه ميكن اال: قلت
خرجها إىل فضاء أووإن قدر  ،ومل يقدر على قطعها وجمها حىت نزلت إىل اجلوف فال يفطر

واملـاوردي   هو متعني،و )٢(ل اإلماميذكر هذا التفص ،الفم أو خرجت إليه مث ابتلعها أفطر
زيلهما على احلالة اليت حكى اإلمام اخلـالف  والوجه تن: )٤(قال الرافعي ،)٣(أطلق الوجهني

  .  فيها
 كانـت العـني ممايؤكـل    سواء) وعن وصول العني إىل مايسمى جوفاً : (قال

، )٥(أويشرب أم ال كتراب وحصاة ودرهم، يسرياً كانت كحبة مسسم أو خردل أم كثرياً
  :وخالف بعض السلف فيما اليؤكل ويشرب يف العادة، روي عن أيب طلحة األنصـاري 

وإليـه ذهـب    ،)٦())ابٍ رش امٍ والعطَبِ سيلَ: ولُقُيو مِوالبرد يف الص فتشي انَكَ هنأَ ((

                                                                                                                                            
 ) . ٣/٤١٩(احلاوي : انظر) ١(
 ) . ٤/٦٦(اية املطلب : انظر) ٢(
 ) .٣/٤١٩(احلاوي : انظر) ٣(
 ) .٣/١٩٩(العزيز : انظر) ٤(
 ) . ٢/٧١(حاشية قليويب و ،)١/٣٣٤(املهذب : انظر)  ٥(
قـال   ،طلحـة  عن أيبعلي بن زيد عن أنس بن مالك عن ) ١٤٢٤(برقم ) ٣/١٥( همسندرواه أبو يعلى يف )  ٦(

باب يف  يف) ٣/١٧١(جممع الزوائد وأخرجه اهليثمي يف  ،)) خذ عن عمك :((فأخربته فقال :فأتيت النيب  :أنس
 ،وبقية رجاله رجـال الصـحيح   ،رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وفيه كالم وقد وثق: وقال ،الصائم يأكل الربد
ومل أجده يف مسند البزار  ،إنه يقطع الظمأ :املسيب فكرهه وقالبن وزاد فذكرت ذلك لسعيد  ،قوفاًورواه البزار مو

  .   العلوم واحلكم داروهي طبعة مكتبة : يف النسخة اليت بني يدي 
أعلم يرويه عن علي بن زيـد   ال: وقال ،يف ترمجة علي بن زيد) ٥/٢٠٠(الكامل وأخرجه ابن عدي يف 

  . غري عبد الوارث   :مل يرفعه فيما علمت عن أنس إىل رسول اهللا  غري عبد الوارث و
باب بيان مشكل ماروي عن أيب طلحة مـن أكلـه    ،)٥/١١٤( :ثارشرح مشكل اآلوقال الطحاوي يف 

  : ى رفعه ومعارضته لقولـه تعـاىل  وتكلم عل ،مث أورد احلديث ،:ورفع بعضهم ذلك إىل النيب  ،الربد وهو صائم

{  e  d  c   on  m     l  k  j  i  h   g  fz ] رة وعلي بـن  : مث قال ] ١٨٧: البق
بـن  قتادة وهو   :إلَى النيب  وقد رواه عن أنس من هو أثبت منه فلم يرفعه ، زيد ليس من أهل الثبت يف الرواية

كيف مـا  ف ،خالفه إياهيف وكل واحد منهما حجة على علي بن زيد ، وثابت بن أسلم البناين دعامة السدوسي،
ذلك قبل نزولِ هذه اآلية على رسول اللَّه  جيوز أن يكون أبو طلحة كان يفعل وقد : مث قال. مجيعاً يف خالفهما إياه

: النيب جيوز أن يكون  قد: وقال أيضاً ،مما خيالفهما كان عليه وترك ما فيها نزلت صار إىل  فلما:  مل يقف عليه
 : حلافظ ابن القطان الفاسـي وقال ا. يف الكالم على هذا األثر اهللا، ه الطحاوي رمحه وهذا خالصة ماذكر. من فعله

א
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١٦٢ 

يف حبـة  : وخالف أبو حنيفـة  ،)١(ابٍرامٍ أو شعطَإال بِ رطفْي ال: وقال ،بن صاحل سناحل
، واستدل صاحب املهذب بأن الصوم هو اإلمساك عن كل مايصل إىل )٢(وحنوها السمسم
أنه ، واستدل األصحاب مبارواه البيهقي بإسناد حسنٍ أو صحيح عن ابن عباس )٣(اجلوف
ـ و لَخا دمم رطْفا الْمن إَو ،لُخدا يمم سيلَو جرخا يمم وِءضوا الْمنإِ :((قال ـ م سيلَ ا م
خروقوله، )٤())  ج :أن يسـمى  // أنه البـد  : أحدمها: على أمرين مما يسمى جوفاً تنبيه

 أو ،جوفاً حىت لو داوى جراحه على حلم الساق والفخذ فأوصل الدواء إىل داخل اللحـم 
وكذا لو انتهى طرف السكني إىل مكان املخ فإنه اليعد عضـواً   ،رطغرز فيه حديدة اليف

ـ  )٧(ل املبضعـووص )٦(دـوكذا إذا افتص )٥(جموفاً فإنـه اليعـد   [ )٨(رقـإىل باطن الع

                                                                                                                                            
وخالفهما علي بن  ،يرويه قتادة ومحيد عن أنس موقوفاً :قال)  ٢/٥١٢(بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام يف 

. عند الدارقطين  وهو أيضاً :وقال ،واملوقوف هو الصحيح :قالمث  ،بذلك زيد فرواه عن أنس قال فأخربت النيب 
 . ومل أجده يف النسخة اليت بني يدي من سنن الدارقطين 

 ) .  ٦/٢٢١(واموع  ،)٣/٤٥٦(واحلاوي  ،)٢/٤٠(للرازي  ،خمتصر اختالف العلماء:  انظر) ١(
 ) . ١/٢٠٣(مجاعة لنظام الدين والفتاوى اهلندية ) ٢/٢٩٤(لزين الدين بن جنم الدين احلنفي البحر الرائق :انظر) ٢(
 ) .١/٣٣٤(املهذب : انظر) ٣(
باب اإلفطار بالطعام وبغري الطعـام إذا ازدرده   ،الصيام: كتاب ،)٤/٢٦١(الكربى يف السنن البيهقي أخرجه )  ٤(

و الـدارقطين يف سـننه    ،) ٨٠٤٢(بـرقم   ،عامد أو بالسعوط واالحتقان وغري ذلك مما يدخل جوفه باختيـاره 
وابـن   ،)٥٤٥(برقم  ،الوضوء من اخلارج من البدن كالرعاف واحلجامة وحنوه: باب ،ارةكتاب الطه) ١/١٥٨(

تنقيح حتقيق أحاديـث  يف : بن عبد اهلادي احلنبليا قال ،)١٥٥٩(يف من امسه فضل برقم ) ٦/١٣(عدي يف الكامل 
 :قال مالك والنسـائي  ،ويف هذا اإلسناد شعبة موىل ابن عباس: قال) ٢٤٦(بعد ما أورده برقم ) ١/١٧٧(التعليق 
 ،وفيه الفضل بن املختـار  ،وقد روي عن أمحد وحيىي أما قاال ليس به بأس ،وقال حيىي اليكتب حديثه ،ليس بثقة

البالء يف هذا احلديث من  نعد :وقال ابن عدي ،حيدث باألباطيل ،قال أبو حامت الرازي هو جمهول وأحاديثه منكرة
قلت وهذا كالم إمنا : قال ،واألصل يف هذا احلديث أنه موقوف :قال ،ث منكرةألن له أحادي ؛الفضل ال من شعبة

ابـن  : وقـال  ،حنو كالم ابن عبد اهلادي) ١/١١٧(تلخيص احلبري وذكر ابن حجر يف .  حيفظ من قول ابن عباس
واألصح وقفـه   ،رواه الدارقطين والبيهقي من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف) ١/٥٢(خالصة البدر املنري امللقن يف 

 .  قاله األزدي والبيهقي وغريمها ،عليه
 ) . ٦/٢١٨(اموع : انظر) ٥(
 ) . ٧/١١٠(لسان العرب : انظر. ه ، وافتصد فالن إذا شق عرقالفصد شق العرق: افتصد) ٦(
 ) . ١/٤٣٧(لسان العرب : انظر. وهو مايبضع به العرق واألدمي  ،طراملش: املبضع) ٧(
 ) .٤/٣١٨(دهب حبر امل: انظر) ٨(

/١٣١ 
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١٦٣ 

ـ : األمر الثاين ،، وكل ذلك الخالف فيه)١(]جموفاًعضـواً   ر،أنه اليشترط فيه شيء آخ
  .  )٢(ه املوافق لتفريع األكثرينوهو ماقال الرافعي أن
 يشترط مع هذا أن تكون فيه قوة حتيـل ( وقد ذكره املصنف أنه : والوجه الثاين

عليه أم جعلوا احللق //  )٤(، وأورد الرافعي)٣(وهو الذي أورده الغزايل) الغذاء أو الدواء 
 )٦( لبغـوي وا  )٥(نص عليه ابن القاص// ف يف بطالن الصوم بالوصول إليه، احللق كاجلو

 ومـن  ،)٨(]فطَّر[أيضاً أنه إذا جاوز الشيء احللقوم  )٧(وأورد اإلمام: قال ،وقد تقدم ذلك
، واعلم أن ماقاله اإلمام مـن أن ماجـاوز   )١٠(اإلحالة )٩(]قوة[املعلوم أنه ليس يف احللق 

ع احللقوم مفطر الشك فيه، وأما ماقاله ابن القاص فإن محلناه على ماحتت احللقوم احتد م
كما سبق الكالم فيه مع كالم ، يسلم من نزاعكالم اإلمام، وإن محلناه على غري ذلك مل 

   .  )١١(القاضي حسني
مفطـر   )١٢(فعلى الوجهني باطن الـدماغ والـبطن واألمعـاء واملثانـة    (: قال

ــتعاط ــة  )١٣(باإلسـ ــل أو احلقنـ ــ، )١٤(أو األكـ ــن ـأو الوصـ   ول مـ

                                                 
 ) . ج ( و ) ب ( ساقط من )  ١(
 ) .٣/١٩٣(العزيز : انظر) ٢(
 ) .١/٢٣٧(الوجيز : انظر) ٣(
 ) .٣/١٩٣(العزيز : انظر) ٤(
 ) . ٢٣٧/ص(التلخيص : انظر) ٥(
 ) . ٣/١٦١(التهذيب : انظر) ٦(
 ) . ٤/٦٣(اية املطلب : انظر) ٧(
 . أفطر ) أ ( يف )  ٨(
 .  )ج ( ساقط من )  ٩(
 ) .٦/٢١٧(واموع  ،)٣/١٩٣(العزيز : انظر) ١٠(
 ) . ١٥٩/ص: (انظر) ١١(
 ) .٩٧٢/ص(والصحاح  ،)٢٩١/ص(املصباح املنري: انظر. مستقر البول من اإلنسان واحليوان : املثانة) ١٢(
 : قال املاورديو ،)٤/٥٨٧(لسان العرب  ،)٤٨٤/ص(الصحاح : انظر ،الدواء يصب يف األنف :االستعاط) ١٣(

 ) . ١١/٣٧٢(احلاوي الكبري : انظر ،صب اللنب يف أنفه :السعوط
وقـال   ،)٢/٥٣٥(لسان العـرب  : انظر ،إعطاء املريض الدواء من أسفله وهي معروفة عند األطباء: احلقنة) ١٤(

 ).١١/٣٧٣(احلاوي الكبري  انظر ،احلقنة باللنب أن توصل إىل دبره  :املاوردي

/٢٦٠ 

/١٧ 
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١٦٤ 

 واستدلوا على الفطر بالوصـول  ،)٣(جوف حميلألنه  ؛) وحنومها )٢(أو مأمومة )١(جـائفة
)٤())وبالغْ يف االستنشاقِ إِالَّ أَنْ تكُونَ صـائماً  : (( إىل باطن الدماغ بقوله  بالوصول

 

، وعلى الفطر باحلقنة بأا تصل إىل اجلوف فهو أوىل مـن  )٥(حسن صحيح: الترمذي قال
عن بإذنه أفطر ملا ذكرناه يف السـعوط  السعوط الواصل إىل  الدماغ، ولو طَعن جوفه أو طُ

  ويف كـالم املصـنف لـف      )٦(واحلقنة، سواٌء كان بعـض السـكني خارجـاً أو ال   
يعود للدماغ، واألكل للبطن، واحلقنة لألمعـاء واملثانـة، وأمـا     )٨(]فاالستعاط[ )٧(ونشر

أمومة إىل ، وإذا وصل الدواء املوضوع على امل)٩(الوصول من جائفة أومأمومة فلذلك كله

                                                 
وقال الشريازي يف  ،)١٩٩/ص(والصحاح  ،)٢/٢٦٤(لسان العرب : انظر ،اجلوف غالطعنة اليت تبل: اجلائفة ) ١(

ىل جوف البدن من ظهر أو بطن أو صدر إهي اجلناية اليت تصل ) : ٢/٢٠٠(وكذلك يف املهذب ) ١/٢٢٤(التنبيه 
 ) .٩/٢٦٥(روضة الطالبني : أيضاً: انظرو ،أو ثغرة حنر

ويف الصـحاح   ،)١٧/ص(املصباح املـنري  : انظر، غ وهي أشد الشجاج وهي اليت تصل إىل أم الدما: املأمومة) ٢(
روضـة  وقال النـووي يف   ،هي اليت تبلغ أم الدماغ حىت يبقى بينها وبني الدماغ جلد رقيق: ة باملد آم)  ٥٥/ص(

 .ة هي اليت تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ احمليطة به ويقال هلا اآلم): ٧/٥٥(الطالبني 
 ) .٦/٢١٧(واموع  ،)١/٢٣٧(الوجيز : رانظ) ٣(
 ٧٨٨(برقم  ،ماجاء يف كراهية االستنشاق للصائم: باب ،الصوم: كتاب) ١٤٨/ ص(يف جامعه الترمذي رواه ) ٤(
وأطرافـه  ) ١٠٥٤(بـرقم   ،باب فرض الوضـوء  ،الطهارة: كتاب) ٣/٣٣١(يف صحيحه ابن حبان و ،) ٧٨٨(
بـرقم   ،األمر باملبالغة يف االستنشـاق  :باب ،الطهارة: كتاب) ١/٧٧(يف صحيحه ابن خزمية و ،)١٠٨٧،٤٥١٠(
وهلذ احلديث شـاهد  : وقال) ٥٢٥(برقم  ،الطهارة: يف كتاب: األول: واحلاكم يف املستدرك يف موضعني ،)١٥٠(

و أبـو   ،هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال) ٧٠٩٤(األطعمة برقم : يف كتاب: والثاين ،عن ابن عباس
) اتىب( والنسائي يف السنن الصغرى  ،)١٤٢(برقم  ،يف االستنثار: باب ،الطهارة: كتاب) ٣٩/ص(سننه  داود يف

: كتـاب ) ٥٨/ ص(يف سـننه  ابن ماجه و ،) ٨٧(برقم  ،باب الْمبالَغةُ يف الاستنشاقِ ،الطهارة: كتاب) ٦٦/ص(
صـحيح سـنن أيب داود   : انظر. وصححه األلباين  ،)٤٠٦(املبالغة يف االستنشاق واالستنثار برقم : باب ،الطهارة

 ) .١٤٢(برقم  ،يف االستنثار: باب ،الطهارة: كتاب) ١/٤٧(
 ) .١٤٨/ ص(الترمذي جامع و: انظر) ٥(
 ) . ٢/٢٢٢(وروضة الطالبني  ،)٦/٢١٧(اموع : انظر) ٦(
. سامع يرد إيل كل واحد منهما مالـه  أن تلف بني أشياء مث تأيت بتفسريها مجلة، ثقة بأن الهو  :لف والنشرال) ٧(

، بغية اإلضـاح لتلخـيص   )٦٣١/ص(، شرخ التلخيص، ألكمل الدين البابريت)١/١٨٥(مفتاح العلوم للسكاكي 
 ) . ٤/٢٩(املفتاح، عبداملتعال الصعيدي

 . باالستعاط ) أ ( يف )  ٨(
 ) . ٢/٧١(حاشية عمرية  :انظر) ٩(
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١٦٥ 

خريطة الدماغ، أو املوضوع على اجلائفة إىل اجلوف أفطر وإن مل يصل إىل باطن اخلريطة، 
، وحكـاه الرافعـي ومل حيـك    )٣(والروياين )٢(والبغوي )١(وإىل باطن األمعاء، قاله اإلمام

، ومن ذلك يعلم أن باطن الدماغ ليس بشرط بل وال الدماغ؛ ألن الـدماغ يف  )٤(خالفه
 )٦(، كما ذكروه يف كتاب اجلراح، وإمنا املعترب يف الفطر جماوزة القحـف )٥(اخلريطة باطن

وغريه، وال فرق يف الدواء بني الرطب واليابس مـىت وصـل إىل    )٧(كما صرح به اإلمام
، ولوجاوز الدواء املوضوع على اجلراحة سطح البشرة ومل يصل إىل فضاء البطن )٨(الباطن
  .   )١٠(الف ذلك غلط، ويف املثانة وجه أنه اليفطر بالوصول إليها، وما أوهم خ)٩(مل يفطر

،  )١٢(]البـاطن [يف االستعاط فقد حصل يف حـد   )١١(واعلم أن ماجاوز اخليشوم 
من بعض الوجوه،  )١٣(وداخل الفم واألنف إىل منتهى اخليشوم والغلصمة له حكم الظاهر

لو أمسك فيـه شـيئاً مل يبطـل،    فلو خرج إليه القيء أو ابتلع منه خنامة بطل صومه، و
، وأمـا  )١٤(ولوتنجس وجب غسله، وله حكم الباطن يف أنه ال جيب غسله على اجلنـب 

، ولو ابتلع طرف خيط وطرفه اآلخر  )١٥(ابتالع الريق منه فليس لكونه باطناً بل للضرورة

                                                 
  ) .٤/٦٤(اية املطلب : انظر) ١(
 ) . ٣/١٦٢( التهذيب : انظر) ٢(
 ) . ٤/٣١٨(حبر املذهب : انظر) ٣(
 ) . ٣/١٩٣(العزيز : انظر) ٤(
 ) . ١/٤٢٨(مغين احملتاج : انظر) ٥(
’ ) ٧/٢٥٢(ولسان العـرب   ،)٨٣٩/ص(الصحاح : انظر. العظم الذي فوق الدماغ من اجلمجمة : القحف) ٦(

  ،)٢٥٤/ص( املصباح املنري: انظر. أعلى الدماغ : وقيل
 ) . ٤/٦٤(اية املطلب : انظر) ٧(
 ) .٣/١٩٣(العزيز : انظر) ٨(
 ) . ٤/٦٤(اية املطلب : انظر) ٩(
 ) .٣/١٩٣(العزيز : انظر) ١٠(
 ) .٩١/ص(املصباح املنري: انظر. خياشيم : فيقول ،ومنهم من يطلقه على األنف ،أقصى األنف: اخليشوم) ١١(
 . الظاهر ) ب ( يف )  ١٢(
 ) . ٤/٦٤(اية املطلب : نظرا) ١٣(
 ) .٣/١٩٣(العزيز : انظر) ١٤(
 ) . ٤/٦٤(اية املطلب : انظر) ١٥(

א
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١٦٦ 

وجهاً فيمن أدخل طرف خيط جوفه أو دبـره وبعضـه    )١(بارز أفطر، وحكى احلناطي
ه اليفطر، والصحيح األول، ولوكان ذلك بالليل وأصبح فإن تركـه مل تصـح   خارج أن
 فينبغي. وإن نزعه أو ابتلعه بطل صومه وصحت صالته إذا غسل فمه بعد الرتع  ،صالته

أن يبادر غريه إىل نزعه وهو غافل، فيرتعه بغري رضاه، فإن مل يتفق ذلك فاألصح أنه حيافظ 
  .  )٢(افظ على الصوم فيصلي كذلك ويعيد حي: لثاينأو يبلعه، ا  على الصالة فيرتعه

أصبعها أو غريها دبرها أو قبلها وبقي  )٣(ولو أدخل أصبعه أو غريها دبره أو أدخلت      
على ما يبدو حالة القعـود فهـو مـن    وبقي البعض خارجاً بطل الصوم، وكلَّ ما زاد 

)٤(الباطن
حالـة االسـتنجاء مـن    أصبعه  وينبغي للصائم أن حيفظ: قال القاضي حسني ،

حتيـاط أن  واال: قـال  ،فيه أدىن شيء من رأس أمنلته بطل صومهمشربته، فإنه لو أدخل 
   .  )٥(يتغوط بالليل ويبول بالنهار

أما أول املشربة املنطبق فإنـه   ،وهذا ظاهر فيما إذا وصل إىل املكان اوف: قلت
  .  يفطر بالوصول إليه اليسمى جوفاً فينبغي أن ال

 أما األذن فمأخذ) مفطر يف األصح  )٦(والتقطري يف باطن األذن واإلحليل :(قال  
وما يصل من املسام فكذلك   ،اخلالف فيها أنه المنفذ منها مفتوح إىل الدماغ على ماقيل

: أن يقولـوا  وهلم:)٧(قال الرافعي ،واألصح عند األكثرين خالفه ،نه اليفطرإ :قال مجاعة
 ،قحف الرأس الحمالـة اخل الدماغ، لكنه نافذ إىل داخل ىل دنه إهب أن األذن المنفذ م

                                                 
قال ابن قاضـي شـهبة يف    ،من أصحاب الوجوه ،احلسني بن حممد بن احلسن الطربي ،أبو عبداهللا: احلناطي) ١(

وله الفتـاوى   ،ي ونقل عنه وهو مطولوله كتاب وقف عليه الرافع ،ووفاته فيمايظهر بعد األربعمائة بقليل: طبقاته 
  . لطيف 

 ) ]١/١٩٣( اإلسنويوطبقات  ،)١/١٨٣(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٤/٣٦٧(الكربى الشافعيةطبقات [
 ) . ٦/٢١٨(واموع  ،)٣/١٩٦(العزيز : انظر) ٢(
 . أي املرأة هكذا عبارة النووي يف اموع ) ٣(
 ) . ٦/٢١٨(اموع : انظر) ٤(
 )  .٢/٧٤(حجر اهليتمي  البن ،الفتاوى الفقهية الكربىو ،)٦/٢١٨(اموع : انظر) ٥(
اإلحليل بالكسر يقع علـى ذكـر   : وقال ابن األثري ،وخمرج اللنب من الضرع والثدي ،خمرج البول: اإلحليل) ٦(

 ) . ٨٠/ص(واملصباح املنري  ،)٢٥٧/ص(والصحاح  ،)١/٤٢٤(النهاية  انظر. الرجل وفرج املرأة 
 )  . ٣١٩٤(العزيز : انظر) ٧(

א
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١٦٧ 

اخلالف على الوجهني السابقني فيما يعترب  )١(وبىن اإلمام ،والوصول إليه كاف يف البطالن
األذن جوف ليس بِمحيِلٍ، وأما باطن اإلحليل فصورة املسألة إذا مل  فإن داخل ،يف اجلوف

ا لو وصل إىل احللق ومل يصل إىل املعدة، ويف وجه يصل إىل املثانة ففي األصح يبطل، كم
  .  )٣(إن وصل إىل ماوراء احلشفة بطل وإال فال: فقال )٢(ال، كالفم، وتوسط بعض املتأخرين

  .  )٣(فال
 يضر وصول الدهن بتشـرب  وشرط الواصل كونه يف منفذ مفتوح فال:( قال  
االنغمـاس يف  و )٥(وكذلك الغسـل ) وإن وجد طعمه حبلقه ،كتحالوال اال ،)٤(املسام
ـ  أَنَّ رسولَ اللَّه  :(( يف ذلك ما ثبت يف الصحيحني  )٧(واألصل. )٦(املاء صـبِح  ي انَكَ
على شرط الصـحيحني   ، وروى مالك يف املوطأ بسند)٩()) ثُم يغتِسلُوهو صائمِ  )٨(جنباً

فـي   رأى النبِي  من ينِثَدح : ((قال  )١١(])١٠(احلارث[عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن 
فائمٍ صو١٢(ي( ع بصلَيى اَء مالْم هأْسرأَوِ  ن احلَر ةدطَشِ شالْعوهو صائورواه  ،)١٣()) م

                                                 
 ) . ٤/٦٣(اية املطلب : انظر) ١(
 ) . ١/١٣٨(سلم املتعلم : انظر. ئة امية بعد األربعهم من جاء من فقهاء الشافع: وناملتأخر) ٢(
 ) . ٦/٢١٨(واموع  ،)٣١٩٤(العزيز : انظر) ٣(
 ) . ١٥٤/ص(خمتار الصحاح : انظر. مسام اجلسد ثقبه : املسام) ٤(
.  على مجيع البدن بنية واجبة يف غري غسل امليت ومندوبة يف غسل امليت املاء سيالن :يف الصطالح: الغسل )٥(

  ) . ١/٧٠(فتح املعني ، و)١/١٤٩(حاشية اجلمل على شرح املنهج : انظر
 ) .١/١٥٦( للرملي  ،غاية البيان شرح زبد ابن رسالنو ،)٣/٤٦٠(واحلاوي  ،)٣/١٩٥(العزيز : انظر) ٦(
 ) . ١/٥٤(مة اقد البن ،روضة الناظر) ٢٢/ص(أصول الفقه للربديسي : انظر. يريد باألصل هنا الدليل )  ٧(
: انظرويطلق لفظ اجلنب على املفرد واملثىن واحلمع  ،هو الذي جيب عليه الغسل باجلماع وخروج املين: اجلنب) ٨(

 ) . ١/٢٩٥(النهاية يف عريب احلديث واألثر : انظر
ومسـلم   ،)١٩٢٦-١٩٢٥(الصائم يصبح جنبـاً، بـرقم   : باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٤/ص(يرواه البخار)  ٩(
 ) . ١١٠٩(ـ٧٥برقم  ،صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب: باب ،الصيام: كتاب) ٤٣٠/ص(
 . بكر بن عبد الرمحن بن أيب بكر  أبو  :ويف املوطأ. احلرث )  ب ( و ) أ ( يف )  ١٠(
بن هشام بن املغرية القرشي املخزومي املدين الفقيـه أحـد الفقهـاء    : بن احلارث أبو بكر بن عبد الرمحن)  ١١(

  ) . هـ٩٤(ولد يف خالفة عمر بن اخلطاب وتويف سنة  ،امسه حممد واألصح ان امسه كنيته :يقال، السبعة
 ])٣٤/ص(سعاف املبطأ إ و ،)٥/٢٠٧(طبقات ابن سعد  ،)٦٥/ص(مشاهري األمصار و ،)١/٦٣(تذكرة احلفاظ [
 ) . ٦١٠/ص(الصحاح : انظر ،حار: صائف) ١٢(
 ) .  ٦٥١(برقم  ،باب ما جاء يف الصيامِ يف السفَرِ  ،الصيام: كتاب) ١/٢٩٤(موطأ : انظر)  ١٣(

א א
א
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١٦٨ 

؛ وجهالة الصحايب التقدح، )٢( أصحاب النيب  )١(]بعض[فيه عن : أبو داود أيضاً وقال
ـ تكْي انَكَ هنأَ:(( أثرعن أنسويف سنن أيب داود  ،ألم كلهم عدول؛ التقدح لُح ـ و هو 

صائفجعل الفقهاء ماذكرناه أصالً يف أن الوصول من املسام اليضر، وال يكـره  )٣()) م ،
سواء تنخمـه  : )٥(وغريمها تبعاً لنصه يف األم )٤(االكتحال عندنا، قال البندنيجي والروياين

السـلف إىل أنـه يبطـل الصـوم      ووجد لون الكحل يف خنامته أم ال، وذهب قوم من
إذا وصل إىل احللق، واحتج للمانعني حبديث رواه  )٧(وأمحد )٦(باالكتحال، وبه قال مالك

ليتقـه الصـائم    الَقَو ،الْمروحِ عند النومِ دمثْأَنه أَمر باإل : ((النيب رواه أبو داود عن 
، واحتج أصـحابنا أيضـاً   )٩(هوحديث منكر: ن معنييل حيي ب قال: ، قال أبو داود)٨())

)١٠(بأحاديث ضعيفة واملعتمد ماذكرناه
 .  

فلو وصل جوفه ذباب أو بعوض أو غبـار الطريـق    ،//وكونه بقصد :( قال 
؛ ألن تكليف الصائم االحتراز عنها عسر واليكلف أن يطبق فاه )غربلةُ الدقيق مل يفطر و

فتح فاه عمداً حىت وصل الغبار إىل جوفه، قـال يف التهـذيب   عند الغبار للمشقة، بل لو 

                                                 
 ) . أ ( ساقط من  )  ١(
 ). ٢٣٦٥(الصائم يصب عليه املاء من العطش، برقم : باب ،الصوم: كتاب) ٢٦٩/ص(سنن أيب داود : انظر) ٢(
 ،)٢٣٧٨(بـرقم   ،يف الكحل عند النـوم للصـائم  : باب ،الصوم: كتاب) ٢٧٠/ص(سنن أيب داود : انظر ) ٣(

، )٩٢٧٢(برقم ،من رخص يف الكحل للصائم: باب ،الصيام: كتاب) ٢/٣٠٤(يف املصنف ابن أيب شيبة وأخرجه 
: انظر. حسن موقوف : اين وقال األلب ،موقوف وإسناده حسن :)١/٢٨١(الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية يف  قال

 ). ٢/٦٣(صحيح سنن أيب داود 
 ) .٤/٣٢٤(هب ذحبر امل: انظر) ٤(
 ) .٣/٤٦٠(واحلاوي  ،)٤/٣٦٥( األم:انظر) ٥(
 ) . ٢/٤٩٩( ،حممد بن حممد بن عبدالرمحن احلطاب ،أليب عبداهللا ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل) ٦(
 ) . ٣/٢١٢(واإلنصاف  ،)٤/١٥٣(املغين : انظر) ٧(
والطرباين يف  ،)٢٣٧٧(يف الكحل عند النوم للصائم  برقم : باب ،الصوم: كتاب) ٢٧٠/ص(رواه  أبو داود )  ٨(

))  كان يأمر باإلمثد املروح عند النـوم  :  أن رسول اهللا(( بلفط  ، واإلمام أمحد يف مسنده)٢٠/٣٤١(يف الكبري 
من طريقني عن عبد الرمحن ) ١/٤٧٧(مسند ابن عباس  يف ،ثارذيب اآلوابن جرير الطربي يف ، ) ١٦١١٦(برقم 

 )  .٧٥١ـ ٧٥٠(برقم  ،بن النعمان
 ) .٢٧٠/ص(سنن أيب داود : انظر)  ٩(
 ) . ٦/٢٥١(اموع : انظر) ١٠(

/١٨ 
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١٦٩ 

، وكذلك قال غريه، وشبهوا اخلالف بـاخلالف إذا قتـل   )١(أصح الوجهني أنه يقع عفواً
  .  )٢(الرباغيث عمداً وتلوث بدمائها هل يقع عفواً

 وبـه حيـاة   ،ألنه  الميكن االحتراز عنـه  ؛) واليفطرببلع ريقه من معدنه:(قال
  . ولعدم الفطر بالريق شروط تتبني يف كالم املصنف  ،)٣(االنسان

وعليه  أو بلَّ خيطاً بريقه ورده إىل فمه ،فلو خرج عن الفم مث رده وابتلعه :(قال
، أما إذا خرج عن الفم ولـو  ) وابتلع ريقه خملوطاً بغريه أو متنجساً أفطررطوبة تنفصل 

عيان املنفصلة ـ واملراد إذا انفصل عن  إىل ظاهر الشفة؛ فألنه خرج عن معدنه وصار كاأل
مكانه ـ  فلو أخرج لسانه وعليه ريقه مث رده وابتلع ماعليه مل يبطل صـومه يف أصـح    

، أما إذا بلَّ خيطـاً بريقـه   )٤(الوجهني؛ ألن اللسان كيفما تقلب معدود من داخل الفم
رة إىل ابتالعـه،  وأخرجه مث رده فلما قلناه؛ ألنه  انفصل عنه وخرج عن معدنه وال ضرو

بعـد   ألنه أقل مما يبقى من املاء ؛اليضر: أبو حممد )٥(]الشيخ[وقال . وهذا قول األكثرين 
  يف[وإمنا يبقـى مـن املـاء     )٦(املضمضة، وجوابه أن املاء لطيف والريق غليظ فالميتزجان

، فـإن  الوجهني مبا إذا كان جاهالً بأن ذلك الجيوز برده ورطوبته، وخص املتويل )٧(]الفم
عليه رطوبة تنفصل؛ ألنه إذا // ، وإمنا اشترط أن يكون )٨(يبطل بال خالف: كان عاملاً قال

إذا مل يكن كذلك الموجب للفطر فال يضر قوالً واحداً، وهاتان مسألتان مجعهما اشتراط 
كونه يف معدنه، وأما إذا ابتلع ريقه خملوطاً بغريه فإن كان ذلك الغري عيناً فال إشكال؛ ألن 

فطر بتلك العني، طاهرةكانت، كما لوكان يغسل خيطاً مصبوغاً فانفصل مـن صـبغه   ال

                                                 
 ) .٣/١٦٣(التهذيب : انظر) ١(
 ) . ٨٦/ص(للزركشي خبايا الزوايا و ،)٦/٢٣١(اموع : انظر) ٢(
 ) . ٣/١٦٢(والتهذيب  ،)٦/٢٢١(واموع  ،)٣/١٩٧(العزيز : انظر) ٣(
 ) .٣/١٦٩(اية احملتاج و) ١/٤٢٩(ومغين احملتاج  ،)٢/٢٢٤(روضة الطالبني : انظر) ٤(
 ) . أ ( ساقط من )  ٥(
واليستقيم ـا   ،مكررة مع ماسيأيت يف السطر الذي يليه من كالم املتويلوهي . مبا إذا كان جاهالً ) أ ( يف )  ٦(

 .ا مل أثبتها يف املنت واهللا أعلم لذ ،املعىن
 ) . ج ( ساقط من )  ٧(
 ) . ٦/٢٢٢(واموع   ،)٢/٢٢٤(روضة الطالبني : انظر) ٨(

/٢٦١ 
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١٧٠ 

، ولو زال املتغري بالدم وابـيض  )١(شيء، أوجنسة، كما لو دميت لثته واختلط الدم بريقه
ال؛ ألن ابتالع  )٣(والروياين )٢(]احلناطي[أصحهما عند : ريقه فهل يفطر بابتالعه ؟ وجهان

، وقاسه البغـوي  )٥(، وإن كان جنساً حكماًأخرى )٤(]عني[ ابتالع الريق مباح وليس فيه
، وأصحهما عند األكثرين يفطر؛ ألنه الجيوز )٦(على مالو ذاق شيئاً فوصل الطعم إىل حلقه

، وإىل هذا أشار املصـنف بقولـه أو   )٧(الجيوز له ابتالعه، وإمنا جيوز ابتالع الطاهر منه 
على هذا لو أكل بالليل شيئاً جنساً ومل يغسل ، و)٩(، أي وإن مل يكن خمتلطاً بغريه)٨(]جنساً[

، وإن زالت العني املختلطة بالريق وبقي أثرها )١٠(يغسل فمه حىت أصبح فابتلع الريق أفطر
من طعمٍ أو لون أو رائحة، فأما يف النجس كالدم فكالمهم يقتضي القطع بالفطر بابتالع 

النجاسة، وإال ملا اختلفوا // جل الريق  املتغري به، وال ميكن أن يكون اتفاقهم على ذلك أل
، عند احلناطي والرويـاين ومـن   )١١(]علته[مادام احلكم بالنجاسة باقياً، فتعني أن يكون 

وافقهما، ترتيل األثر املمكن الزوال مرتلة العني، وعند األكثرين حيتمل أن يكـون علتـه   
  .  )١٢(النجاسة، وحيتمل أن يكون كلٌ من األمرين علة

فمن قال بأن علة الفطر ترتيل األثر مرتلة العني يلزمـه أن يقـول   إذا عرفت ذلك 
بذلك يف العني الطاهرة إذا زالت وبقي أثرها، وهو يف األثر الذي يدل على نقـاء العـني   
متجه، وأما يف الذي اليدل فبعيد، وقد حكي وجه  عن ابن القطان فيمن مضغ العلـك  

إنه اليفطر بوصول طعمـه أو  : ذي قاله اجلمهوروابتلع الريق وفيه طعمه أنه يفطر، لكن ال
                                                 

 ) . ٦/٢٢١(اموع : انظر) ١(
 . احملاملي ) أ ( يف )  ٢(
 ) . ٤/٢٧٧(حبر املذهب : انظر) ٣(
 ) . أ ( ساقط من )  ٤(
 ) ٣/١٩٧(العزيز : انظر) ٥(
  ،)٣/١٦٢(لتهذيب ا: انظر) ٦(
 ) . ٢/٢٢٤(وروضة الطالبني  ،)٣/١٩٨(العزيز : انظر) ٧(
 . متنجساً ) أ ( يف )  ٨(
 ) .٦/٢٢١(واموع  ،املنت يف الصفحة السابقة: انظر) ٩(
 ) . ٢/٢٢٤(روضة الطالبني : انظر) ١٠(
 .  عليه) ب ( يف )  ١١(
 ) . ٣/١٩٧(العزيز :  انظر) ١٢(

/١٣٣ 
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١٧١ 

، وقياس ذلك أن يطرد يف الـتغري بكـل   )١(رحيه إىل جوفه؛ ألن الطعم مبجاورة الريق له
طاهر، وقد ظهر لك أن شرط عدم الفطر بالريق كونه من معدنه قطعاً، وطهارته علـى  

ر العني الهو، وتغـريه  الصحيح، وأما عدم اختالطه بعني فالحاجة إىل اشتراطه؛ ألن املُفطِّ
    .  )٢(فيه ماتقدم من البحث، ومقتضاه أنه شرط على وجه

خيرج  ومل ،ألنه مماجيوز ابتالعه ؛) ولو مجع ريقه فابتلعه مل يفطر يف األصح: ( قال
والوجهـان   ،)٣(ألنه الضـرورة إليـه   ؛يفطر: والثاين ،من معدنه فأشبه مالو ابتلعه متفرقاً

مبضغ العلك أم ال، وحيترز يف العلك وحنوه أن يصل منـه عـني إىل   جاريان سواٌء مجعه 
، ولو مص ريق غريه وبلعـه أفطـر   )٤(الباطن، وقد تقدمت اإلشارة إيل تغري الريق بأثره

وإن ثبت حيمل على أنه  )٦(، وماروي يف احلديث ممايوهم جوازه فيه كالم)٥(باتفاق العلماء
  .  )٧(أنه مل يبتلعه

أي املسمى جوفـاً  )   إىل جوفه )٩(ستنشاقواال )٨(ء املضمضةولو سبق ما( :قال  
وماء االستنشاق يسـبق إىل   )١١(]املعروف[املضمضة يسبق إىل اجلوف  )١٠(]فماء [جوفاً 

أما الفطر عند املبالغة؛ فألنه وصل بفعله، )  فاملذهب إنه إن بالغ أفطر وإال فال(الدماغ، 

                                                 
 )  . ٦/٢٥٥( اموع:  انظر)   ١(
 )  .٦/٢٢١(اموع :  انظر) ٢(
 ) . ٣/١٩٨(العزيز : انظر) ٣(
 )  . ١٦١/ص:(انظر) ٤(
 ) . ٣/١٧٠(اية احملتاج : انظر) ٥(
ـ يقَبلُها و انَكَ   يبِأَنَّ الن : ((يشري إىل مارواه  أبو داود عن عائشة رضي اهللا عنها )  ٦( هو    ـصميو مـائص

انسالالصـائم  : باب ،الصوم: كتاب) ٢٧١/ص(سنن أيب داود : انظر. قال ابن األعرايب اسناده ليس بصحيح )) ه
وقـال  ) . ٢٣٨٦(بـرقم  ) ١٨٤/ص(يف أيب داود عض: انظر. وضعفه األلباين وغريه ) . ٢٣٨٦(يبلع الريق برقم 

 . جرحهما وتوثيقهما  ومصدع ومها مما اختلف  يف ،فيه سعيد بن أوس) ٦/٢٢٢(النووي يف اموع 
 ) . ٢/٢٣١(إعانة الطالبني و ،)٦/٢٢٢(اموع   :انظر) ٧(
 ،)٩٩١/ص(الصـحاح  : انظر. ومضمضت املاء يف فمي حركته باإلدارة فيه  ،حتريك املاء يف الفم: املضمضة ) ٨(

 ) . ٢٩٦/ ص(واملصباح املنري 
 ) .٣١٢/ص(املصباح املنري : انظر. األنف  ايفجعل املاء يف األنف وجذبه بالنفس ليرتل م: االستنشاق) ٩(
 . كماء ) أ ( يف )  ١٠(
 ) . أ ( ساقط )  ١١(

א
 א

א
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١٧٢ 

، فلـو  )٢())ستنشاقِ إال أَنْ تكُونَالغْ يف االوب : (()١(للقيط بن صربة واستدلوا له بقوله 
الصـوم مكروهـة،    وأيضاً املبالغة يف حال ،منها الفطر ألمره ا ىشخي غة اللكانت املبا

وماتولد من سبب منهي عنه كان كمباشرته، وأما عدم الفطر عند عدم املبالغـة؛ فألنـه   
 ،بالخالف بدون املبالغـة ائم وعان للصواالستنشاق مشروصل بغري اختياره، واملضمضة 

لتشـبيه املضمضـة    )٦(، واملـزين )٥(، وأبوحنيفـة )٤(وبه قال مالك )٣(يبطل مطلقاً: وقيل
، )٩(وبه قال أمحـد ، اليبطل مطلقاً لعدم اختياره: وقيل ،بطل )٨(فأنزل لَولو قُب ،)٧(بالقبلة

من الطرق أنـه إذا   )١٠(عيويف املسألة طرق هذا ملخصها، والذي صححه الراف ،وأبو ثور
بالغ أفطر قطعاً، وإذا مل يبالغ فقوالن، وأن ظاهر املذهب البطالن عند املبالغة، والصـحة   
عند عدمها، والفرق بني صوم الفرض والنفل، ولو كان ناسياً للصوم مل يفطر حبال وسبق 

املبالغة هنـا  و: )١٢(قال الرافعي ،)١١(املضمضةكسبقه يف // لنجاسته املاء عند غسل الفم 
ولو سبق من الغسـل تـربداً أو    تكون كالسبق يف املضمضة بال مبالغة، للحاجة ينبغي أن

                                                 
روى عنه ابنه   روى عن النيب    ،صربة بن عبد اهللا العامريعامر بن لقيط بن أبو رزين،  :لقيط بن صربة)  ١(

وجزم ابـن حجـر يف   ن صربة، إن لقيط بن عامر بن صربة غري لقيط ب: وقيل. ، مل يذكروا تاريخ وفاته ابنه عاصم
                                                               . ذيب التهذيب بأما واحد 

 ) ]٧/١٧٧( أيب حامت  البن ،اجلرح والتعديلو ،)٥/٤٢٦(وذيب التهذيب  ،)٥/٥٠٧(اإلصابة [ 
 ) . ١٦٤/ص(سبق خترجيه يف )  ٢(
 ). ٦/٢٣٠(واموع  ،)٢/٢٢٥(وروضة الطالبني  ،)٣/١٩٩(والعزيز ،)٣/١٦٥(التهذيب : انظر) ٣(
 ) .١/١٣٤( اخلرشي على خمتصر خليلو ،)١/٩٧(للدرديرالشرح الكبري  :انظر) ٤(
 ) .١/٣٥٤(حتفة الفقهاء ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ: انظر) ٥(
 ) . ٣/٤٥٨(واحلاوي  ،)٨٥/ص(خمتصر املزين: انظر) ٦(
لسـان العـرب   : انظـر . وقد قبل املرأة والصـيب   ،وفعله التقبيل ،واجلمع قُبل ،معروفةيل، من التقب: القُبلَِة) ٧(
)٧/٢٣٣(. 
لسان العـرب  : انظر. واملرأة تسترتل ذلك  ،وقد أنزل الرجل ماءه إذا جامع ،ماُء الرجل: النزالة بالضم : أنزل) ٨(
)٨/٥٢٥. ( 
 ) . ٤/٣٦٤(املغين : انظر) ٩(
 ) .٣/١٩٩(العزيز : انظر) ١٠(
 ) .٣/١٩٩(العزيز : انظر) ١١(
 ) . ٣/٢٠٠(املصدر السابق  : انظر) ١٢(

/١٩ 
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١٧٣ 

إن بالغ بطل صومه وإال فهو مرتب علـى  : )١(فقد قال البغوي ،املضمضة يف الكرة الرابعة
زم يف الرابعة اجل )٣(واملختار: )٢(قال املصنفنه غري مأمور به، أل ؛املضمضة وأوىل باإلفطار

يف فيه اللغـرض فسـبق    املاَء لَعج لوو ،وماقاله متعني ،ألا منهي عنها ؛زم باإلفطاراجل
 ، ولو أصـبح ومل ينـو  )٤(على القولني: والثاين ،يفطر: أحدمها ،فطريقان حكامها املتويل

ألنـه ال   ؛صوماً فتمضمض ومل يبالغ فسبق مث نوى صوم تطوع صح على أصح الوجهني
إن قلنا السبق اليبطل الصوم صح هـذا  : قال القاضي حسني ،حأثر ملا سبق على الصحي

فرتل املـاء   ،لوكان املاء يف فيه أو أنفه فوجِد منه عطاس أو حنوه: قال الدارمي ،فال وإال
ألنه  ؛فيه وإذا مج الصائم ماء املضمضة اليلزمه تنشيف بذلك إىل جوفه أو دماغه مل يفطر،

  .  )٥(نفصل عن املوضعوألنه اليبقى إال رطوبة الت ،مشقة
 مل يفطر(أي من غري قصد منه )   ولو بقي طعام بني أسنانه فجرى به ريقه: (قال

نزلَ نقل املـزين   :وعلى احلالة األوىل ،أي  وإن مل يعجز أفطر )  إن عجز عن متييزه وجمه
ه قوالن كما يف في: ومنهم من قال ،أنه يفطر )٦(نزلَ نقل الربيع: وعلى الثانية أنه اليفطر،
، والطريقـة  وهو األكل بالليـل  ،ألن الطعام حصل يف فيه بسببٍ غري مكروه ؛املضمضة

فهو كاملبالغـة   إن مل يتعهد تنقية األسنان ومل خيلل: )٨(وقال اإلمام الغزايل، )٧(األوىل أصح
 )٩(عييف املضمضة، وإن نقاها على االعتياد يف مثله فهو كغبار الطريق، واعترض عليه الراف

فال يلحق باملبالغة، وإن كان مكروهـاً   // بأن ترك التخليل إن مل يكن مكروهاً  )٩(عيالراف

                                                 
 ) . ٣/١٦٥(التهذيب : انظر) ١(
 ) . ٦/٢٣١(واموع  ،)٢/٢٢٥(روضة الطالبني : انظر) ٢(
 ) .٣٢/ص(للنووي  ،التحقيق: انظر. وأن األكثر خالفه  ،وقالت به طائفة قليلة، الراجح دليالً: املختار) ٣(
 ) . ٦/٢٣١(اموع : انظر) ٤(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٥(
صاحب الشافعي  ،الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار بن كامل املرادي موالهم املصري املؤذن ،أبو حممد :الربيع) ٦(

  ) .هـ ٢٧٠(تويف سنة  ،الشافعي وخادمه وراوية كتبه اجلديدة
 )]١/٢٥٦(طبقات احلفاظ و ،)١/٦٥(ت ابن قاضي شهبة وطبقا ،)٢/١٣٢(الكربى الشافعيةطبقات [
 ) . ٢/٢٢٥(روضة الطالبني : انظر) ٧(
 ) .١/٢٣٧(الوجيز : انظر) ٨(
 ) . ٣/٢٠٠(العزيز : انظر) ٩(

א א

 א
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١٧٤ 

فما بني األسنان أقرب إىل الظاهر من املاء عند املبالغة، ورمبا ثبت يف خالهلا فالينفصـل،  
وبتقدير أن ينفصل فالتمكن من أخذه وجمه مما اليبعد، واملاء سيال إذا وجـد منحـدراً   

وأبـو   )٢(، أما إذا ابتلعه عمداً فيفطر بال خالف عندنا، وبه قال مالك)١(]وذأسرع يف النف[
اليفطر، ويكره لغري الصـائم أكـل مـاخرج    : )٥(، وقال أبو حنيفة)٤(، وأمحد)٣(يوسف

وذكـر فيـه    )٦(باخلالل من بني األسنان؛ ألنه يف حكم املأكول كالقيء، ذكره املاوردي
انفصل من رطوبته أو خشبه املتشعب شيٌء وابتلعـه  ، ولو استاك بسواك رطب ف)٧(حديثاً
  .  )٨(أفطر

كـذلك لـو    ،لعدم القصد والفعل منه) مل يفطر  )١٠(مكرهاًَ )٩(ولو أوجِر(: قال
طَبِضونقل احلناطي : )١٥(قال الرافعي ،)١٤(بالسكني )١٣(ءأو وجي )١٢(ووطئت املرأة  )١١(ت

يب مبرة، نعم لوكان مغمى عليه وقلنـا  هو غر:  قال اختياره، وجهني فيما لو أوجِر بغري

                                                 
 . أسرع إليه يف الرتول ) أ ( يف )  ١(
 ) . ٨٠/ص(جزي  البن ،القوانني الفقهية: انظر) ٢(
 ) .٢/٩٠(ائع الصنائع بدو ،)٢/٢٩٤(البحر الرائق : انظر) ٣(
 ) . ٤/٣٦٠(املغين : انظر) ٤(
 ) . ٢/٤١٥(الدر املختار و  ،)٣/١٤٢(املبسوط للسرخسي : انظر) ٥(
 ) . ٣/٤١٨(احلاوي : انظر) ٦(
ف وعـر )) الْقَضمِ  لِ الْمغصا وأَمر بِأَكْلِنهى عن أَكْ(( : إن النيب  :)٣/٤١٨(احلاوي املاوردي يف  قال)   ٧(

ومل أعثر على هـذا  .  ماخرج باللسان بلذة أكل : والقضم  ،خيرج من بني األسنان إال باخلاللالذي ال املغصا بأنه 
 . ه من الفقهاء سوى املاوردي ديث ومل أجد من ذكراحلديث يف كتب احل

 ) .٦/٢٢٢(اموع : انظر) ٨(
)٩ (جِروجرت الصـيب وأوجرتـه   : تقول ،لت به ذلكوأوجرت املريض فع ،الوجور الدواء يصب يف احللق: أو .

 ) . ١١٢٤/ص(والصحاح ،)٣٣٤/ص(املصباح املنري : انظر
قواعد : انظر ،)) بغري حق من دون رضاه باإلخافة هو إجبار أحد على أن يعمل عمالً: اإلكراه : (( مكرهاً) ١٠(

 ) .  ١٨٨/ص(مد عميم اإلحسان اددي الربكيت حمل الفقه
 ) . ٣/١٩٦(العزيز : انظر. ولوربطت املرأة ووطئت  :يف العزيز ) ١١(
 ) .٩/٣٣٦(لسان العرب : انظر. نكحها : ووطئ املرأة يطؤها  ،يف األصل الدوس بالقدم وطئال: وطئت) ١٢(
)١٣ (النهاية : انظر. وجأته بالسكني أي ضربته : جِئَ و)١١٢٣/ص(والصحاح  ،)٢/٨٢٤. ( 
 . ) ٢/٥٢٦(للغزايل  ،الوسيط: انظر) ١٤(
 ) .٣/١٩٦(العزيز : انظر) ١٥(

 



א אא

 

١٧٥ 

  أحـدمها : اليبطل صومه باإلغماء فأوجِر معاجلة وإصالحاً له فوجهان، وقيـل قـوالن  
يفطر؛ ألنه ملصلحته  فكأنه بإذنه، وأصحهما ال، كإجيار غريه بغري اختيـاره، وهـذا   //  

هل يلزمه الفدية، ولو اخلالف كاخلالف يف الْمحرِمِ املغمى عليه إذا عوجل بدواء فيه طيب 
 حكامهـا طعنه غريه طعنة وصلت إىل جوفه بغري أمره فلم يدفعه ففي فطـره وجهـان   

  .  )١(الدارمي، أقيسهما اليفطر إذ الفعل له
 ، وصـححه )٣(وبه قال أبوحنيفة)  )٢(فإن أكره حىت أكل أفطر يف األظهر:( قال

مـن   حإنه الذي رج: )٥(عي يف احملرريف النسخ الصحيحة، وقال الراف: )٤(الغزايل يف الوجيز
  . ، كما لو أكل أو شرب لدفع اجلوع أو العطش القولني

هو كما قال؛ ألن حكم اختياره ساقط )  األظهر اليفطر واهللا أعلم: قلت( : قال
والعبـدري، ويف بعـض    )٧(، وممن صححه صاحب التنبيه)٦(فأشبه الناسي، وبه قال أمحد
ل املصنف تصحيحه عن الغزايل يف الـوجيز، والرافعـي يف   نسخ الوجيز تصحيحه، ونق
)٨(الشرح، ومل أره فيه هنا

والتغتر بتصحيح الرافعي يف احملرر الـبطالن،  : )٩(قال املصنف ،
والفرق بينه وبني اجلوع والعطش، أما اليقدحان يف اختياره، واإلكراه قادح، وجيـري  

ت، وكذلك إذا أُكْرِه الرجل حىت وطئ، إن قلنـا  القوالن فيما لو أُكْرِهت املرأة حىت مكن
يتصور اإلكراه على الوطئ، لكن الجتب الكفارة وإن حكمنا باإلفطار للشبهة، وإن قلنـا  

  .  )١٠(اليتصور اإلكراه أفطر ولزمته الكفارة

                                                 
 ) .٦/٢٢٩(اموع : انظر) ١(

مغـين  : انظر. وظهور أصله وعلته  ،لقوة مدركه من حيث الدليل ؛يعرب به عن أقوى أقوال الشافعي: األظهر) ٢(

 ) . ١٠٩/ص(وخمتصر الفوائد املكية  ،)١/١٢(احملتاج 
 ) .١/٣٥٦(ر يف شرح ملتقى األحبر جممع األو ،)٣/٩٨(املبسوط للسرخسي : انظر) ٣(
 ) .١/٢٣٨(الوجيز : انظر) ٤(
 ) . ١١١/ص(احملرر : انظر)  ٥(
 ) .٣/٢١٥(اإلنصاف :انظر) ٦(
 ) .٩٥/ص(التنبيه : انظر) ٧(
 . وأنا كذلك مل أجده يف العزيز شرح الوجيز  ) ٨(
 ) .٦/٢٢٩(اموع : انظر) ٩(
 ) .٣/٢٠٢(العزيز : انظر) ١٠(

/٢٦٢ 

 א
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١٧٦ 

بغري اختياره فـإن مل يـرتل فصـومه     )١(ولو شدت يداه وأُدخلَ ذكره يف الفرج
وقـال   ،)٢(هان، فإن قلنا يفطر ففي الكفارة وجهان قاله املاوردي صحيح، وإن أنزل فوج

إنه ينبغي أن يكون األصح أنه إن حصل اإلنزال بفكرٍ وقصد وتلذذ أفطــر   :)٣(املصنف
  . وإال فـال 
صـائم فَأَكَـلَ أو    وهنِسي و نم(( لقوله )  مل يفطر )٤(وإن أكل ناسياً :(قال

 متفَلْي رِبشقَاهساهللا و هما أَطْعمفَإِن همووروى  ،)٥(متفـق عليـه واللفـظ ملسـلم    ))  ص
ياً، اسن انَضمر رِهي شف رطَفْأَ نم: (( قال الدارقطين  بإسناد صحيح أو حسن عن النيب 

  .  )٧(وخالفنا مالك يف ذلك )٦()) ةَارفَالكَو ليهع اَءضال قَفَ
الناسي يف الصـالة إذا كثـر؛ ألن    كما يف كالم)  ثر يف األصحإال إن يك(:قال

  .  )٨(النسيان يف الكثري نادر
 ،)٩(طـالق احلـديث  هو كما قال؛ إل)  األصح اليفطر واهللا أعلم: قلت: ( قال

وبناًء على أن مأخذ البطالن يف الصالة انقطاع نظمها بالكثري، والصوم ليس فيه أفعـال  
ة اإلشارة إىل هذا املأخذ، وأن عدم بطالن الصوم مبين عليه، منظومة، وقد سبق يف الصال

فال تناقض يف اختيار البطالن هناك وعدمه هنا، وإن أكل جاهالً بكونه مفَطِّراً، أو كـان  
قريب عهد باإلسالم، أو نشأ ببادية وكان جيهل مثل ذلك مل يبطل صومه، وإال فيبطـل  

                                                 
: انظر .اسم جلمع سوءات الرجال والنساء والفتيات وما حوهلا: لفرج العورة واجلمع فروج، والفرجا :الفرج) ١(

 ) .٧/٤٩(لسان العرب 
 ) .٣/٤٢٩(احلاوي : انظر) ٢(
 ) .٦/٢٣٠(اموع :انظر) ٣(
 ) .١٠٣٥/ص(الصحاح : انظر. النسيان بكسر النون خالف الذكر واحلفظ : ناسياً) ٤(
ومسـلم   ،)١٩٣٣(بـرقم   ،الصائم إذا أكل وشرب ناسـياً : باب ،الصيام: كتاب) ٣٦٦/ص(رواه البخاري) ٥(
 ) . ١١٥٥(برقم  ،أكل الناسي وشربه ومجاعه اليفطر:باب ،الصيام: كتاب) ٤٤٦/ص(
 ) .٢٢٢٢(برقم  ،تبييت النية من الليل: باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٥٨(رواه الدارقطين ) ٦(
 ) . ١/٦١(رسالة القريواين : انظر)) .  فعليه القضاء فقط ر يف ار رمضان ناسياًمن أفط: (( قال يف املدونة) ٧(
 ) .٣/١٧٢(اية احملتاج و ،)٣/١٦٣(التهذيب  :انظر) ٨(
 ) .١/٤٣٠(مغين احملتاج و ،)٣/١٦٣(التهذيب  :انظر) ٩(
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، وفيه إشكال؛ ألنه إذا )٣(ضاه كالم صاحب التنبيه، واقت)٢(، والرافعي)١(هكذا قاله البغوي
إذا جهل كون األكل مفَطِّراً جهل حقيقة الصوم فال تصح نيته؛ ألن من جهل املفطـرات  
جهل اإلمساك عنها الذي هو حقيقة الصوم، ولن نخلُص عن هـذا السـؤال إال بأحـد    

 فإنـه  ،كاحلصى والتراب أن يفرض الكالم يف مفطِّرٍ خاص من األشياء النادرةإما : أمرين
اإلمساك عن األكل والشـرب املعتـاد،   // قد خيفى كونه مفطِّراً، ويكون حقيقة الصوم 

، وإما أن يفرض كما صوره بعض )٤(وماعدا ذلك شرطٌ يف صحته كما قدمناه أول الباب
بعض املتأخرين فيمن احتجم أو أكل ناسياً وما أشبه ذلك، وظن أنه أفطر بذلك، فأكـل  

اليبطـل  : قـال أو جامع عامداً ظاناًَ أنه قد أفطر باألول، فإن الشيخ أباحامد بعد ذلك، 
، ورأيته منصوصاً يف املهم من مسائل )٥(ناسياً من اثنتني من الظهر فتكلمصومه كمن سلم 

)٩(والذي قاله املاوردي، )٨(إنه األقيس: )٧(وقال الروياين، )٦(مسائل األم
ونسبه الروياين //  

)١١(إن نص الشافعي :، وقالوا)١٠(نه يفطرالروياين إىل سائر األصحاب أ
يف اجلماع يف هذه   
احتمالٌ يف وجوب  الصورة على عدم الكفارة، ومل يتعرض للقضاء، وللقاضي أيب الطيب

)١٢(الكفارة
يبطل صومه، إال أن : قال القاضي حسنيولو تقيأ عامداً جاهالً بكونه مبطالً،  ،

                                                 
 ) . ٣/١٦٤(التهذيب : انظر) ١(
 ) . ٣/٢٠٣(العزيز : انظر) ٢(
 ) .٩٥/ص(التنبيه : انظر) ٣(
 ) .٩٧/ ص: (انظر) ٤(
 ) .٤/٢٩٠(حبر املذهب : انظر) ٥(
 ) . ٤/٣٦٢( األم:  انظر. واملسألة موجودة يف األم  ،مل أعثر عليه: املهم من مسائل األم ) ٦(
 ) .٤/٢٩٠(حبر املذهب : انظر) ٧(
إذا كـان   ،ل مع األظهر واألصحذ املعىن قد يستعم ،منهما اًوجامعاً  أو واحد ما قوي قياسه أصالً:  األقيس) ٨(

 ) . ١/١٠٢٤(املذهب الشافعي : انظر. الوجهان أو القوالن متقايسني 
 ) .٣/٤٣٥(احلاوي : انظر) ٩(
 ) . ٤/٢٩٠(حبر املذهب : انظر) ١٠(
 ) . ٤/٣٦٢( األم:انظر) ١١(
 ) .٤/٢٩٠(حبر املذهب : انظر) ١٢(

/٢٠ 

/١٣٥ 
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١٧٨ 

)١(يكون حديث عهد باإلسالم
حيتمل أن يقال اليفطر؛ ألن هذا : )٢(حروقال صاحب الب ،

   .  )٣(من نشأ يف اإلسالم أيضاًهذا مما يشتبه على 
قياسـاًَ لكـل    )٤(وهو الذي نقله املـزين  )كاألكل على املذهب  واجلماع(: قال

أصحهما ، يخرج على قولني جلماعِ املُحرِمِ ناسياً: والثاين ،املفطِّرات على األكل والشرب
ـ  على املذهب بأن  ، وفرق السرخسي)٥(طر وبه قال أمحدفي: ينوالثا ،اليفطر لـه  املُح رِم

  .  )٧(فهو مقصر ،يتذكر بِها )٦(]هيئةٌ[
)٩(باإلمجاع)  فيفطر به( وهو استخراج املين)  )٨(وعن االستمناء( :قال

ألنه أوىل  ؛
ـ )١٠(أوىل من اجلماع، إال أنه الكفارة يف االستمناء عندنا أنزل ، ولو حك ذكره لعارض ف

، ولـو  )١١(فوجهان، أصحهما اليفطر، ألنه تولد من مباشرة مباحة، هكذا قال املصـنف 
  .  )١٢(احتلم مل يفطر باإلمجاع؛ ألنه مغلوب 

)١٤(نقل املاوردي)  )١٣(وكذا خروج املين بلمسٍ وقبلة ومضاجعة: ( قال
اإلمجاع  

نف هو املشهور الذي قطع كان بقبلة أو مباشرة فيما دون الفرج، وماذكره املص إذا فيما

                                                 
 ) . ١/٤١٥(حاشية الرملي و ،)٤/٢٩٠(حبر املذهب : انظر) ١(
 ) .٤/٢٩٠(حبر املذهب : انظر) ٢(
 ) .  ١/٤١٥(حاشية الرملي : انظر) ٣(
 ) . ٨٣/ص(خمتصر املزين : انظر) ٤(
 . ويف الفروع عن أيب اخلطاب أنه كاألكل يف النسيان  ، ) ٣/٢٢١(واإلنصاف  ،)٥/١٢(الفروع : انظر) ٥(
 . هيبة ) أ ( يف )  ٦(
 ) .٦/٢٢٨(اموع : انظر) ٧(
 ) . ٣٠٠/ص( املصباح املنري : انظر.  استمىن الرجل استدعى منيه بأمر غري اجلماع حىت دفق :  ستمناءاال) ٨(
 ) . ٢/٢٢٦(روضة الطالبني : انظر) ٩(
 ) . ٣/٢٠١(العزيز : انظر) ١٠(
 ) . ٦/٢٢٧(اموع : انظر) ١١(
 ) .١/٢٣٧(القطان  البنواإلقناع يف مسائل اإلمجاع  ،)١/٢١٠(اإلفصاح : انظر) ١٢(
ضاجع الرجل جاريته إذا نام معهـا يف شـعارٍ   :وقال األزهري ،اضطجع معه: ضاجعه مضاجعة : مضاجعة) ١٣(

 ) . ٥/٤٦٤(لسان العرب: انظر. وهو ضجيعها وهي ضجيعته  ،واحد
 ) . ٣/٤٣٥(احلاوي : انظر) ١٤(
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١٧٩ 

حكاية وجهني فيمن ضم امرأةً إىل نفسـه   )٣(عن والده: )٢(وحكى اإلمام، )١(به األكثرون
فـإن  : قـال كسبق املاء من املضمضـة،   )٤(]عندي[هو  :قالنفسه بينهما حائلٌ فأنزل، 

فوق مخارهـا   ، وجزم املتويل بأنه لو قبلها)٥(ضاجعها متجرداً فهو كاملبالغة يف املضمضة
شعرها فـأنزل ففـي بطـالن صـومه      سمولو لَ: قال )٦(أنزل اليفطر، لعدم املباشرةف

بلمسه، ولو قبلها وفارقها ساعة أو ساعتني مث أنزل  الوضوء بناًء على انتقاض ،)٧(وجهان
فوجهان، أصحهما على ماقال الروياين إن كانت الشهوة مستصحبة والذَكَر قائماً حـىت  

، )٩(و لَمس أُذُنها امللتصقةَ بالدم فأنزل قال يف البحر حيتمل وجهـني ، ول)٨(أنزل فإنه يفطر
ولو  ،)١٠(ولو أنزل عن ملس العضو املنفصل عنها مل يبطل الصوم بال خالف قاله يف البحر

  .  )١٣(خالفاً ألمحد )١٢(مل يفطر عندنا )١١(قبل فأمذى

                                                 
 ). ٣/١٧٣(اية احملتاج، و) ١/٤٣٠(مغين احملتاج و ،)٦/٢٢٦(واموع  ،)٢/٢٢٦(روضة الطالبني :انظر) ١(
 ) . ٤/٤٥(اية املطلب : انظر)  ٢(
تفقـه بـأيب    ،عبداهللا بن يوسف بن حممد بن حيسويه اجلويين وهو والد إمام احلرمني ،أبو حممد: والد اإلمام ) ٣(

 والتذكرة التبصرة  ،التفسري الكبري: من مصنفاته ،عبداهللا بن أمحد القفال،أيب بكرو،الطيب سهل بن حممد الصعلوكي
   )هـ ٤٣٨( تويف السنة ،يف الفقه املختصر و
وفيـات األعيـان    ،)١/٥٦(طبقات املفسرين و ،)١٢/٥٥(البداية والنهاية و ،)٥/٧٣(الكربى الشافعيةطبقات [ 
)٣/٤٧[( 
 . عند أيب ) ج ( يف )  ٤(
 ) . ٣/٤٥(اية املطلب : انظر)  ٥(
  ) .٦/٢٢٦(اموع : انظر)  ٦(
 . ومل أجدها يف اية املطلب )  ٤/٢٩٣(حبر املذهب : انظر. ارة ينسبها الروياين إىل والده أيضاً هذه العب) ٧(
 ) . ٤/٢٩٧(حبراملذهب : انظر) ٨(
 ) . ٤/٢٩٣(حبر املذهب : انظر) ٩(
 ) . ٤/٢٩٣(حبر املذهب : انظر) ١٠(
 ) .٢/٦٤٦(، والنهاية)٢٩٢/ص(املنرياملصباح  :انظر.  ماء رقيق أبيض خيرج عند مالعبة الرجل أهله :املذي) ١١(
 ) . ٣/١٩٦(لسيف الدين الشاشي القفال  ،حلية العلماء: انظر) ١٢(
نـص عليـه أكثـر     ،هذا الصحيح من املذهب ،فسد صومه: إذا قبل أو ملس فأمذى : (( قال يف اإلنصاف) ١٣(

 انظـر )) . ن مفلح هو األظهـر  باقال  ،اختاره اآلجري وأبو حممد  والشيخ تقي الدين ،اليفطر: وقيل ،األصحاب
 ). ٣/٢١٤(واإلنصاف ،)٥/١٠(الفروع 
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١٨٠ 

 ذٌ أنه يبطل صومه،وفيما إذا كرر النظر وجه شا)  ال الفكر والنظر بشهوة: ( قال
مع ذلك أنه يأمث وفيه نظر، فإن كان : ال القاضي حسني، ق)١(والصحيح أنه اليبطل صومه

  .  )٢(عليه سائر أحكامها يرِجفينبغي أن يكان يرتله مرتلة القبلة 
 ملا صح عن ابـن )   وأوىل لغريه تركها ،وتكره القبلة ملن حركت شهوته:( قال

،  وروى أبو داود بإسـناد  )٣())ص فيها للشيخِ وكَرِهها للشابِ أرخ(( عباس موقوفاً أنه 
فَنهاه، فَـإِذَا  فَأَتاه آخر  ،ص لَهلْمباشرة للصائمِ فَرخعنِ ا أَنَّ رجالً سأَلَ النبِي (( جيد 

خي رالَّذ ابش اههي نالَّذو خيش لَه رجاله ثقات عـن  و ،)٤())ص روى البيهقي بإسناد
ـ هنى عهنو مائص وهو خِيلشل ةلَبقُي الْف صخر  ))عائشة أن النيب  ا الشاب، ـ و : الَقَ

الشيخ يملإِ كربه والشاب ص فِْسديومه(()٥(،  ويف الصحيح أن النيب)):َانَك قَيلُب وهو 
وهو صائم، أَ انَكَوكُكَلَمم بِإلرحترك  وهلذا املعىن قلنا يف حق الواحد منا إذا مل، )٧()) )٦(ه

؛ ، والنقول ذلك يف حقـه  )٨(اليقبل لوجود االحتمال// حترك القبلة شهوته األوىل أن 
، ويحكَى عنه وعن غـريه أيضـاً   )٩(ألنه مأمون عليه، وفصلَ مالك بني الشيخ والشاب

                                                 
 ) .٦/٢٢٦(اموع : انظر) ١(
 . مل أعثر عليه ) ٢(
بـرقم   ،كراهية القبلة ملن حركت القبلة شـهوته  :باب ،الصوم: كتاب) ٤/٢٣٢(الكربى يف البيهقي رواه )  ٣(
بـرقم   ،من كره القبلة ملن الميلـك إربـه  : باب ،الصوم: كتاب) ٣/٣٨٤(ويف معرفة السنن واآلثار  ،)٧٨٧٦(
برقم ،القبلـة للصـائم  يف  التشـديد  ما جاء يف: باب ،الصوم: كتاب) ١/٢٩٣(يف املوطأ مالك ورواه  ،)٢٥٠٠(
)٦٤٨  .  ( 
الكـربى  يف البيهقـي  و ،)٢٣٨٧(بـرقم   ،كراهيته للشاب: باب ،الصوم: كتاب) ٢٧١/ص(رواه أبو داود)  ٤(
ويف معرفـة السـنن    ،)٧٨٧٢(برقم  ،كراهية القبلة ملن حركت القبلة شهوته :باب ،صومال: كتاب ،)٤/٢٣١(

حسـن  : وقال األلبـاين   ،)٢٥٠١(برقم  ،من كره القبلة ملن الميلك إربه: باب ،الصوم: كتاب) ٣/٣٨٤(واآلثار 
 ) . ٢/٦٥(صحيح سنن أيب داود : انظر. صحيح 

بـرقم   ،كراهية القبلة ملن حركت القبلة شـهوته  :باب ،الصوم :كتاب) ٤/٢٣٢(الكربى يف البيهقي رواه )  ٥(
 ) . ١٣٥٥(برقم  ،للصائمالقبلة  :باب ،الصوم: كتاب) ٣/٣٢٣(ورواه أيضاً يف الصغرى  ،)٧٨٧٣(
)٦  (هبقال النووي يف شرح مسلم :  إِر)العضو : وقيل... هو حاجة النفس ووطرها  ): (( ٦٩٢/ص . (( 
بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل حتـرك  : باب ،الصيام: كتاب) ٤٢٨/ص(رواه رواه مسلم )  ٧(

 ) . ١١٠٦(ـ٦٦برقم  ،شهوته
 ) . ٦/٢٥٧(واموع  ،)١/٣٤١(واملهذب  ،)٣/٤٣٩(احلاوي : انظر) ٨(
 . وذكر أن املذهب التسوية ) ٢/٥٠٤(الذخرية : انظر) ٩(

/٢٦٤ 

א
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 )٤(بن أيب سلمة )٣(، ملاروى عمر)٢(، وأباحها أمحد مطلقاً)١(اً للشيخ والشابالكراهة مطلق
سـلْ هـذه ألمِ    :؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا  مائالص لُبِقَيأَ (( أنه سأل رسول اهللا  )٤(سلمة
غَفَر اُهللا لَك ماتقَدم  قَد، يارسولَ اِهللا: فَقَالَ ،يصنع ذَلك فَأخبرته أَنَّ رسولُ اِهللا  ،سلَمةَ

رأَخاتمو بِكذَن نولُ اِهللا : فَقَالَ ،مسر لَه:   لَـه اكُمشأَخِهللا و قَاكُميِ َألتاِهللا إِنا وأَم(( 
، وصح يف املوطأ )٦(، وعمر بن أيب سلمة هو احلمريي، وليس بابن أم سلمة)٥(رواه مسلم

ـ ع تلَخدفَ، لْأَست أةَرمالْ لَسرأَفَقَبلَ امرأته وهو صائم،  أَنَّ رجالً(( املوطأ وغريه   مأُ ىلَ
لَسأَفَ ،ةَمخبرتنَّا أَه راِهللا ولَس  يصنذَ علا، فَقَالَ ،كجِهوإِلَى ز تعجثْـلِ  : فَرا بِمنلَس

                                                 
 ) . ٣/٢٩٧(ي عبدالرب النمر البن ،االستذكار: انظر) ١(
 ) . ٤/٣٦٢(املغين : انظر) ٢(
 . وهو احلمريي  ،عمرو بن أيب سلمة) أ ( يف )  ٣(

صحايب صغري أمه أم سـلمة   : عمر بن أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي ربيب النيب : عمر بن أيب سلمة)  ٤(

 ،أمره علي على البحـرين  ،ريروايته يف الصحيحني قال ابن حجر يف تقريب التهذيب صحايب صغ : زوج النيب 
   ).هـ٨٣( سنة تويف

تقريـب التهـذيب   و ،)٧/٤٠١(ـذيب التهـذيب   و ،)٣/٤٠٦(سري أعالم النـبالء  و ،)٤/٤٨٧(اإلصابة [ 
 )]٧٢٠/ص(
 ،بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوته: باب ،الصيام: كتاب) ٤٢٩/ص(رواه مسلم )  ٥(

 ) . ١١٠٨(ـ٧٤برقم  ،شهوته
 ،هكذا جاء مبيناً يف رواية البيهقي، وعمر بن أيب سلمة هذا هو احلمريي) : ٦/٢٥٦(قال النووي يف اموع ) ٦(

                          ،وبالرجوع إىل رواية البيهقي مل أجد هذه العبارة بل رواية البيهقي هي رواية مسلم: قلت. وليس هو ابن أم سلمة 
سـنن  : انظر.  رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد األيلي: وقد صرح بذلك البيهقي فقال يف اية احلديث

هذا احلديث عن  ورمل ي) : ٢/٢٦١(األوسط قال الطرباين يف  ،)٧٨٩٤(احلديث رقم )  ٤/٢٣٤(البيهقي الكربى 
اجلمع بـني الصـحيحني   ال يف ق ،ه عمرو بن احلارثتفرد ب ،أيب سلمة عن أمه أم سلمة إال ذا اإلسناد عمر بن 

كتـب  مـن  ومل أجد فيما اطلعت عليه  ،وليس لعمر بن أيب سلمة عن أم سلمة يف الصحيح غري هذا): ٤/٢٣٦(
حدثين هـارون  : وسند احلديث عند مسلم والبهقي وغريمها. احلديث  والفقه والتراجم عمر بن أيب سلمة احلمريي 

عن عبداهللا بن كعب  ،دعن عبد ربه بن سعي) ابن احلارث  وهو(أخربين عمرو  ،ا ابن وهبحدثن ،بن سعيد األيلي
مل يذكر النووي يف ذيب األمساء غري ابن (( ويف حاشية اموع تعليق هذا نصه  ،عن عمر بن أيب سلمة ،احلمريي
كت عنه النـووي يف صـحيح   وقد س ،وكذا أسد الغابة ،عبدالرب غريه البنوكذلك ليس يف االستيعاب  ،أم سلمة
فلعل هذا وقع سهو  ،). ))ط(وهو موىل عثمان رضي اهللا عنه  واه عنه عبداهللا بن كعب احلمريي،والذي ر ،مسلم

والوجـود لـه يف كتـب الشـافعية      ،ونقله السبكي عن اموع كماهو ،من النووي أو خطأ من نساخ اموع
  .واهللا أعلم ، فيما اطلعت عليه منها، األخرى
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 اشاَء، فَرجعت إِلَى أُمِ سلَمةَ، فَوجدت رسـولَ اِهللا  ، يحلُ اُهللا لرِسوله مرسولِ اِهللا 
أَالَ أَخبرتيها أَني أَفْعـلُ ذَلـك ؟   : مابالُ هذه املرأَةُ ؟ فَأَخبرته أُمِ سلَمةَ فَقَالَ: عندها فَقَالَ

ا،: فَقَالَتجِهوإِلَى ز تبا، فَذَههتربأَخ قَالَ قَدولُ اِهللا : وسر بضفَغ َقَالـي  : واِهللا إِنو
هوددكُم بِحلَمأَعِهللا و قَاكُمويف هذين احلديثني دالدلة ظاهرة على جوازها مطلقاً  )١()) أَت

سواء كان شيخاً // على أن هذا املعىن هو املعترب  تنبيهاملصنف ملن حركت شهوته ، وقول 
)٢(صرح األصحاب أم شاباً، وبذلك

،     يف حـديث البيهقـي يرشـد وِيوالتعليل الذي ر
، مث هل املراد بتحريك الشهوة التلذذ  أو خوف اإلنزال، عن بعـض األصـحاب   )٣(إليه

إنه : يف كتاب الطهارة )٤(وقال اإلماممايقتضي األول، وأنه إمنا تباح القبلة ملن اليتلذذ ا، 
وغريهـم مايقتضـي    )٥(ضي حسني والرويـاين إنه خطأ صريح، ويف كالمه وكالم  القا

يف احلديث والشاب يفِْسد صومه، فإنـه  : ، وكالم البيهقي يوافقه فإنه فسر قوله)٦(الثاين
املراد خوف اإلنزال أو خوف : باإلنزال، وحيتمل أن يقال// فَيفِْسد صومه يعين رمبا يرتل 

وخوف الوقوع كثري، والتلذذ غالب، الوقوع يف اجلماع، والشك أن اإلنزال بالقبلة نادر، 
فإن كان احلاصل بالقبلة جمرد التلذذ فال وجه إال القطع باإلباحة حلديث مسلم، واملوطأ، 

، وإن كان احلاصل خوف )٧(]احلال[علم من حال صاحب تلك الوقعة هذا  ولعل النيب 
كـون  خوف اإلنزال أو الوقاع فللحكم بالكراهة وجه؛ لوجوب مراعاة حفظ الصوم، وي

أحايث اإلباحة حممولة على الغالب؛ فإن الغالب الضبط وعدم حصول ذلـك، وحكـم   

                                                 
 ،) ٦٤١(بـرقم   ،ماجاء يف الرخصة يف القبلة للصـائم : باب ،الصيام: كتاب) ١/٢٩١( رواه مالك يف املوطأ) ١(

 ) . ٢٤٩٢(برقم  ،القبلة للصائم: باب ،الصيام: كتاب) ٣/٢٨٠(والبهقي يف معرفة السنن واآلثار 
 ) . ٦/٢٥٧(واموع  ،)١/٣٤١(واملهذب  ،)٣/٤٣٩(احلاوي : انظر) ٢(

 . وقد سبق خترجيه يف الصفحة السابقة  ))الشيخ ميلك إربه والشاب يفِْسد صومه((  :شري إىل قوله ي )٣(
 ) .  ١/١٢٧(اية املطلب: انظر)  ٤(
 ) . ٤/٢٩٦(حبر املذهب : انظر) ٥(
 ) . ٦/٢٥٧(واموع  ،)٤٤٠/ ٣(احلاوي : انظر) ٦(
 ) . أ ( ساقط من )  ٧(

/١٣٦ 

/٢١ 
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ـ  وهو راشبي انَكَ((  :النيب املباشرة فيما دون الفرج حكم القبلة، وقد صح أن  صائم 
  .  )٣()٢(، روي ذلك عن سعيد بن جبريومنهم من كره املباشرة ورخص يف القبلة )١())

هو الذي صححه مجاعـة   )راهة حترمي يف األصح واهللا أعلم هي ك: قلت (:قال
  ، وحكـاه القاضـي أبـو الطيـب عـن      )٥(والتهـذيب  )٤(صـاحبا املهـذب   منهم
: والذي أقوله )٧(أا كراهة ترتيه: والثاين ، ذكرناه يقتضيه، وحديث البيهقي الذي )٦(األم
وإن كان احلاصل  ،)٨(احلاصل جمرد التلذذ فال حترمي والكراهة كما سبقإنه إذا كان : أقوله

بإإلنزال أو الوقاع بذلك اجته التحرمي حفظاً للصوم، وإن مل يكـن إال   احلاصل غلبة الظن
اجته التحـرمي،   )٩(جمرد اخلوف من غري دليل فإن صح حديث البيهقي أو حديث أيب داود

الغالب عدم اإلنـزال، وجـواز    )١٠(]األصل و[وإال فاألوىل اإلقتصار على الكراهة؛ ألن 
ل وانتفاء التحرمي إذا مل يكن إال خوف الوقاع أظهر؛ ألنه ميكنه ضبط نفسه عنـه،  التقبي

وحديث أيب داود املتقدم إمنا فيه النهي عن املباشرة، وذهب بعض السلف إىل أن القبلـة  

                                                 
بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة على مـن مل  : باب ،الصيام: كتاب) ٤٢٨/ص(مسلم يف صحيحه  رواه)  ١(

 ) . ١١٠٦(ـ٦٧برقم  ،حترك شهوته
قال عمرو بن ميمون عن أبيـه   ،الشهيد ،سعيد بن جبري بن هشام األسدي الكويف ،أبو حممد  :سعيد بن جبري) ٢(

ثقة ثبـت   :قال ابن حجر يف التقريب ،إىل علمهلقد مات سعيد بن جبري وما على ظهر األرض أحد إال وهو حمتاج 
ـ ٩٢(شعبان سنة يف  بن يوسفقتله احلجاج  ،فقيه من الثالثة وروايته عن عائشة وأيب موسى وحنومها مرسلة ) هـ

  ) . هـ٩٥: (وقيل
 ) ]٣٧٤/ص(تقريب التهذيب و ،)٤/٣٢١(سري أعالم النبالء و ،) ٣٨/ص(طبقات احلفاظ[
 ).٢/٩٨(معامل السنن : انظر. اية عن سعيد بن جبري، ولعله سعيد بن املسيب مل أعثر على هذه الرو)  ٣(
 ) . ١/٣٤١(املهذب : انظر) ٤(
 ) . ٣/١٦٦(التهذيب : انظر) ٥(
وإن فعلها مل ينقض  ،القبلة شهوته كرهتها له ومن حركت: كراهة ترتيه؛ ألنه قالالذي يف األم يدل على أا ) ٦(

 األم: انظر. ومل يرخص ابن عباس وغريه فيها ،قض صومه ماقبل رسول اهللا ألن القبلة لوكانت تن؛ينقض صومه
)٤/٣٥٦ . ( 
 . ويف كالم الشافعي يف األم مايدل على ذلك ،)١/١٤١(السراج الوهاج و ،)٦/٢٥٧(اموع : انظر) ٧(
 ) . ١٧٧/ص(الصفحة السابقة : انظر) ٨(
 ) .إخل ... عن املباشرة للصائم فرخص   نيب أن رجالً سأل ال(: ونصه ،)١٨٠/ص(سبق خترجيه يف ) ٩(
 .احلاصل ) أ ( يف )  ١٠(

א א
א
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 )٢(االحتراز عنها مطلقاً، ورأيت يف اإلمـالء   )١(وحدها موجبة لقضاء ذلك اليوم فاألوىل
والبأس أن يقبل الرجل امرأته ويباشرها وال أكره من هذا  ((     :  من كالم الشافعي

يخاف أن تدعوه القبلة إىل  )٣(شيئاً، إال ما أكره على االحتياط، فإن الرجل إذا كان شبِقاً
اجلماع فإين أكرهها إذا كان هكذا، والتفطره القبلة والجيب عليه شيء  حىت جيامع؛ ألن 

 وكذلك أَستحب له إن خاف يف اخللوة أو أتبعها النظر اجلماع النهي إمنا هو عن اجلماع،

انتهى، وهذا الكالم يشعر بأن الكراهة كراهة ترتيه، وبأن املراد بتحريك الشهوة خوف  ))
  . الوقوع  يف اجلماع كما قدمته 

 ، واحلج مينع اجلمـاع )٤(الصوم مينع اجلماع ويف دواعيه التفصيل السابق: فـائدة
، وكذلك العمرة، واحليض مينعه وال مينع دواعيه، واالعتكاف مينعه ويف دواعيـه  ودواعيه
  . قوالن 

، وأما احلجامة فهو )٥(أما الفصد فالخالف فيه)  واحلجامة واليفطر بالفصد( :قال
 (( :فهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغريهم، ملاروى البخاري من حديث ابن عبـاس 

ولَ اللَّهسأَنَّ ر  احو مجتهو رِمحم مائإن احلجامـة تفطـر   : )٧(، وقال أمحـد )٦())ص

                                                 
 ) .٢/٩٨(معامل السنن : انظر. ينسب هذا إىل ابن مسعود وسعيد بن املسيب ) ١(
 . عنه فلم أعثر عليه  تألنين قد حبثت عنه كثرياً وسأل ؛يغلب على الظن أنه مفقود: كتاب اإلمالء)  ٢(
النهايـة  : انظر. هاجت به شهوة النكاح  :الرجلوشبق  ،بالتحريك شدةُ الغلْمة وطلب النكاح قبالش: شبِقاً) ٣(
 ) . ١٥٨/ص(واملصباح املنري  ،)١/٨٤٠(
 ) . ١٨٠/ص(التفصيل السابق يف كراهة القبلة للصائم : انظر) ٤(
وقـد ذكـر يف   )) كاحلجامة  والفصد ): ((٦/٢٥٢(وقال النووي يف اموع ،)١/٤٣١(مغين احملتاج: انظر) ٥(
 . حلجامة خالف ا
وإمنا الذي رواه البخاري عن ابن عباس أن  ،))أحتجم وهو صائم حمرم ((  : مل أجد عند البخاري أن النيب) ٦(

: باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٨/ص(صحيح البخاري : انظر)) واحتجم وهو صائم  ،احتجم وهو حمرم((  :النيب 
الصائم حيتجم :باب ،الصوم: كتاب) ٢٦٩/ص(والذي رواه ذا اللفظ أبو داود  ،)١٩٣٨(برقم  ،احلجامة والقيء

 ،)٣٠٨١(احلجامة للمحرم برقم: باب ،املناسك: كتاب) ٣٣٥/ص(وابن ماجة  ،)٢٣٧٣(والرخصة يف ذلك برقم 
 ) .١٨٣/ ص(ضعيف سنن أيب داود : انظر ،وضعفه األلباين

 ) . ٣/٢١٤(واإلنصاف  ،)٤/٣٥٠(املغين : انظر) ٧(

א
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 )٣(من أصحابنا اجلامعني بني الفقه واحلـديث  وبه قال مجاعة، معاً )٢(واحملجوم )١(احلاجم
  ، واحلـاكم  )٦(، وأبـو الوليـد النيسـابوري   )٥(، وابـن خزميـة  )٤(املنـذر منهم ابـن  
رواه أبـو داود وغـريه بإسـناد     )) احلَاجِم والْمحجوم أَفْطَر ((  لقوله )٧(أبو عبد اهللا
حبديث ابن عباس؛  )٩(أحدها جواب الشافعي أنه منسوخ: ، واجلواب من وجوه)٨(صحيح

                                                 
لسـان العـرب   : انظر. للحاجم احلجام المتصاصه فم احملجمة : يقال: املصاص: واحلجام ،احلجام: احلاجم) ١(
)٢/٣٤٢ . ( 
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر. وهو حمجوم  ،طلب احلجامة: احتجم : احملجوم) ٢(
 ) . ٦/٢٥٢(واموع  ،)٤/٣٢٥(حبر املذهب : انظر) ٣(
 . وغريمها  ،املصدرين السابقني اجلزء والصفحة :انظر)  ٤(
قـال أبـو    ،بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري إسحاقحممد بن  ،أبو بكر: ابن خزمية)  ٥(

مصنفاته تزيد على مائـة  ، مل أر مثله وكان حيفظ الفقهيات من حديثه كما حيفظ القارئ السورة :علي النيسابوري
  ) . هـ٣١١(تويف سنة  ،عني كتاباًوأرب

 )] ٩/١٥٦( الثقات ،)١/١٠٠(قاضي شهبة  ت ابنوطبقا ،) ٣١٣/ص(طبقات احلفاظ [
أحد أئمة  ،حسان بن حممد بن أمحد بن هارون بن حسان بن عبد اهللا القرشي األموي: أبو الوليد النيسابوري ) ٦(

كان إمام أهـل احلـديث    :قال احلاكم ،ابن سريج مث على أيب العباس ،درس على أيب علي الثقفي ،أئمة الشافعية
 تـويف سـنة   ،شرح الرسـالة  ،وكتاب على مذهب الشافعي ،كتاب على صحيح مسلم :من مصنفاته ،خبراسان

  ) . هـ٣٤٩(
 )]٢/٧٧٧(ذيب األمساء واللغات  ،)٢/٦٩١(و طبقات الفقهاء الشافعية  ،)١/١٢٧(طبقات ابن قاضي شهبة [
)) أفطر احلاجم واحملجـوم   : ((أنه قال  فقد ثبت اخلرب عن النيب : قال) ٣/٢٢٧( خزمية صحيح ابن: انظر)  ٧(

احتجم وهو صـائم   :(( بأن النيب   واحتج ،ن احلجامة ال تفطر الصائمإ :بعض من خالفنا يف هذه املسألة :فقال
ونقلـه  . احتجم وهو صائم يف سفر إمنا   وهذا اخلرب غري دال على أن احلجامة ال تفطر الصائم ألن النيب )) حمرم

 ) . ١/٥٩٣(عنه احلاكم أبو عبداهللا يف املستدرك 
) ١٨٤/ص(وابن ماجـة   ،)٢٣٦٧(يف الصائم حيتجم برقم : باب ،الصوم: كتاب) ٢٦٩/ص(رواه أبو داود ) ٨(

 ،الصوم: كتاب) ١/٥٩١(واحلاكم يف املستدرك  ،)١٦٨٠(برقم  ،ماجاء يف احلجامة للصائم: باب ،الصيام: كتاب
 :باب ،الصوم: كتاب ) ٣/٢٢٦(يف صحيحه ابن خزمية ورواه  ،وقال صحيح على شرط الشيخني) ١٥٦٠(برقم 

وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب  ،وغريهم) ١٩٦٣(برقم  ن احلجامة تفطر احلاجم واحملجوم مجيعاًأذكر البيان 
 ) . ٢/٦١(داود 

رفع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم على اخلطاب الدال على : االصطالح الرفع واإلزالة، ويف: يف اللغة: النسخ) ٩(
، وهذا التعريف اختاره أكثـر العلمـاء،   )١/٢٠٧(املستصفى :انظر. اً به مع تراخيه عنه تعلى وجه لواله لكان ثاب

ع فإنـه  وأما يف الشر): ٢/١٨٥(ويؤخذ عليه أن هذا تعريف الناسخ ال النسخ، قال أبو إسحاق الشريازي يف اللمع
)) إخل ...اخلطاب الدال على ارتفاع ما كان ثابتاً : (( يستعمل على الوجه األول ـ وهو الرفع واإلزالة ـ ، وحده  
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عباس؛ ألن فيه، أعين حديث أفطر احلاجم واحملجوم، باإلسناد الصحيح عن شداد بن أوس 
شرة خلت من رمضان فقـال  زمان الفتح فرأى رجالً حيتجم لثمان ع كنا مع النيب : 

 إمنا صـحب الـنيب   : قال الشافعي )١()) أَفْطَر احلَاجِم والْمحجوم (( :وهو آخذٌ بيدي
بن عبـاس  افحديث  ،وكان الفتح سنة مثان ،يف حجة الوداع سنة عشر من اهلجرةحمرماً 

 نن منإال أن يف الس ،)٢(وهذا جواب صحيح ،بعد حديث شداد بسنتني وزيادة فهو ناسخ
 أنه أتى على رجلٍ بالبقيع وهو حيتجم لثمان عشرة خلت مـن رمضـان   : حديث شداد

والبقيـع يف   )٤(يف هذا التاريخ يف عام الفتح كان يف مكة والنيب  )٣(وليس فيه عام الفتح
، فَلْينظَر يف الروايتني، ولكن النسخ حاصل على كل تقـدير؛  )٥(صحيحاملدينة، وإسنادمها 

عـن  // ، ومما هو نص يف النسـخ  وداع مل يكن بعدها رمضان يف حياته ألن حجة ال
أَولَ ماكُرِهت الْحجامةُ للصائمِ أَنَّ جعفَر بِن أَبِي طَالبٍ احـتجم وهـو   : (( قال )٦(أنس

 بِيالن بِه رفَم مائص َفَقَال : ذَانه مث رخص النيب  ))أَفْطَر حلجـامة للصائم بعد يف ا
، )٧(إسناده كلهم ثقات والأعلم لـه علـة  : فكان أنس حيتجم وهو صائم، قال الدارقطين

                                                                                                                                            
رفع : وحده. فهو مبعىن الرفع واإلزالة ال غري: وأما النسخ يف الشرع): (( ١/٢١٨(وقال ابن قدامة يف روضة الناظر

 )) . ه احلكم الثابت خبطاب متقدم خبطاب متراخ عن
، )٨٠٨٤(برقم  ،ما يستدل به على نسخ احلديث :باب ،الصوم: كتاب)  ٤/٢٦٨(الكربى يف البيهقي رواه ) ١(

ورواه يف معرفة السـنن  ) ١٣٥٧(برقم ،مائاحلجامة للص :باب ،الصوم: كتاب) ٣/٣٢٥(الصغرى  ورواه أيضاً يف 
 ) .٢٥٤١(برقم  ،احلجامة للصائم: باب ،الصيام: كتاب) ٣/٤٠٨(واآلثار 

 ) . ٣/٤٠٩(معرفة السنن واآلثار : انظر) ٢(
وصـححه األلبـاين يف    ،)٢٣٦٩(يف الصائم حيتجم بـرقم  : باب ،الصوم: كتاب) ٢٦٩/ص(رواه أبو داود ) ٣(

بـرقم   ،ماجاء يف احلجامة للصائم: باب ،الصيام: كتاب) ١٨٤/ص(وابن ماجة  ،)٢/٦٢(صحيح سنن أيب داود 
)١٦٨١ . ( 
 ) . ٣/٢٢٢(البداية والنهاية ) ٨٧/ص(ريخ خليفة بن خياط تا: انظر) ٤(
 . التخرجيات السابقة للحديثني : انظر) ٥(
قال  ،خدمه عشر سنني أنس بن مالك بن النضر األنصاري اخلزرجي خادم رسول اهللا    ،أبو محزة: أنس )  ٦(

  ) .هـ٩٢(سنة  تويف ،مشهورصحايب : يف التقريب 
 ) ]١٥٤/ص(تقريب التهذيب  ،) ٩١/ص(طبقات خليفة  ،)٧/١٧(بقات ابن سعد طو ،)١/٢٨١(اإلصابة [ 
الكـربى  يف البيهقـي   و رواه ،)٢٢٣٨(بـرقم   ،القبلة للصائم: باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٦١(الدارقطين )  ٧(
بن عبـد  ا قال ،)٨٠٨٦(فطار باحلجامة برقم مايستدل به على نسخ حديث اإل: باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٦٨(
خالد بن خملد له أحاديث  :قد قال أمحد بن حنبل :قلت) : ٢/٣٢٦(تنقيح حتقيق أحاديث التعليق يف  ادي احلنبلياهل

/١٣٧ 
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١٨٧ 

 ،وذا أجـاب الشـافعي أيضـاً    ،القياس// حديث ابن عباس أصح ويعضده أن : الثاين

)١(أخرى تركتها اختصاراً وأجوبةٌ
ملا احتجم كـان   إن النيب : )٢(وأما قول ابن خزمية ،

مل يكن حمرماً إال يف سفر فله الفطر باحلجامة وغريهـا، فـريده أن    ن النيب مسافراً؛ أل
السابق إىل الفهم أنه احتجم وهو باقٍ على صومه، وذلك مدلول قوله احتجم وهو صائم 

 مالـك   نأَنس بسئل :(( ويف البخاري  ،حال احلجامةال قتضائة أن الصوم ثابت يف 
، وهلـذا قـال   )٣()) أَجلِ الضـعف  نم إالَ ،ال :الَقَ؟ لْحجامةَ للصائمِ أَكُنتم تكْرهونَ ا

يكره على املذهب كما صرح به لكن ال، األوىل أن ال حيتجم وإن كان اليفطر : أصحابنا
   . )٥(يكره: ، وقيل)٤(الروياين

ليقني برؤيـة  ليأمن الغلط، وا)  واالحتياط أن اليأكل آخر النهار إال بيقني (:قال
)٦(غروب الشمس

، فإن حال بينه )٧(وجيب إمساك جزٍء من الليل ليتحقق استكمال النهار ،
، ولو أخربه بغروا عـدالن كـان   )٨(وبني رؤية الغروب حائل فظهور الليل من املشرق

كرؤيته، ولو أخربه عدل واحد هل جيوز اعتماده ؟ مل أر من تعـرض هلـذه املسـألة إال    
)٩(يف البحر قالالروياين، 

اثـنني  //  روب الشـمس البـد مـن   غإن يف الشهادة على :  

                                                                                                                                            
 ومل خيرجه أحد من ائمة الكتب السـتة  ،ألنه شاذ اإلسناد واملنت ؛هذا حديث منكر ال يصح االحتجاج به ،مناكري

وال يعرف يف الدنيا أحـد رواه إال   ،ملسانيد املعروفةوال رواه أمحد يف مسنده وال الشافعي وال أحد من أصحاب ا
 .  الدارقطين عن البغوي

 ) . ٣/٤٠٩(معرفة السنن واآلثار : انظر)  ١(
 ) . ٣/٢٢٧( خزميةصحيح ابن  :انظر)  ٢(
 ). ١٩٤٠(برقم  ،القيء للصائموباب احلجامة  ،كتاب الصوم) ٣٩٨/ص(رواه البخاري)  ٣(
 ) . ٤/٣٢٥(حبر املذهب : انظر) ٤(
ولو احتجم مل أره  ،ولو ترك الرجل احلجامة صائماً للتوقي كان أحب إيلَّ): (( ٤/٣٥١( يف األم الشافعيقال ) ٥(

 )) . يفطره 
 ) . ٣/١٧٤(اية احملتاج و ،)١/٤٣١(مغين احملتاج : انظر) ٦(
وألن مـن   : قـال وأما ما ذكره صاحب الشامل حيث ذكر هـذا مث ): (( ٦/١٩٧(قال النووي يف اموع ) ٧(

ألن  ؛فوجب تقدمي النية ليستوعبه فغلـط ، أصحابنا من أوجب إمساك جزء من الليل ليكمل له الصوم مجيع النهار 
 )) .  الصوم ال جيب فيه إمساك جزء من الليل

 ) . ٢/٢٣٥(إعانة الطالبني و ،)٣/١٧٤(اية احملتاج : انظر) ٨(
 . اقيت الصالة مل أعثر عليه ال يف الصيام وال يف مو) ٩(

/٢٦٥ 

/٢٢ 
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١٨٨ 

، وإخبار يف األصح االجتهادأنه حيل ب سيأيت: هالل شوال، ولك أن تقول كالشهادة على
  العدل أقوى من االجتهاد فإذا جاز باالجتهاد فباخلرب أوىل كما يف القبلة ووقت الصـالة 

فيما إذا شهد عدل واحد بطلـوع الفجـر يف    :ضاًأي )١(، وذكر الروياينواألواين وغريها
حيتمـل  : قـال  ،اإلمساك أم يعترب قول اثنني إذا مل ميكنه معرفة احلـال  رمضان هل يلزمه

يدل لقبـول  : قلت قبول شهادة الواحد يف هالل رمضان،ومها مبنيان على : قال ،وجهني

  . )٢())أُم مكْتومٍ نِباانَ سمعوا أَذَتى تكُلُوا واشربوا ح )) الفجر قوله  لواحد يف طلوعا
، كأوقـات الصـالة   )٣(أي باألوراد وحنوها)  يف األصح االجتهادوحيل ب (:قال
ثُـم انكَشـف السـحاب وظَهـرت      أَنَّ الناس أَفْطَروا في زمان عمـر (( :ملاروي
سم٥(ر رضي اهللا عنهما،ويف البخاري عن أمساء بنت أيب بك)٤())الش(

 ىلَأَفْطَرنا ع ((:قالت 
لَعى دهولَ اهللا عسر  يوم تطَلَع مٍ ثُمغَي سميلَ ،الشامٍ  :قهِشوة لـرع وا   )٦(بِنرفَـأُم

                                                 
 . مل أعثر عليه يف البحر ) ١(
بـرقم   ،ال مينعنكم مـن سـحوركم أذان بـالل    قول النيب : باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٤(رواه البخاري ) ٢(
بيان أن الدخول يف الصـوم حيصـل   : باب ،الصيام: كتاب) ٤٢٣/ص(ومسلم يف صحيحه ، )١٩١٩، ١٩١٨(

 ) ١٠٩٢( ـ٣٧برقم  ،يطلع الفجر أن له األكل وغريه حىتو ، ،بطلوع الفجر
كمـا جـاء يف احلـديث أن مـابني األذان     ، وقراءة آيات من القرآن ،كمن يقدر الوقت بقراءة  أوراد معينة) ٣(

 . والسحور قدر مخسني آية 
من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت مث بان أا  :باب  ،الصيام: كتاب) ٤/٢١٧(الكربى يف البيهقي رواه ) ٤(

 ،اإلفطار يف يوم مغـيم  : باب ،الصوم: كتاب) ٤/١٧٨(يف مصنفه عبد الرزاق و ،) ٧٨٠١(برقم  ،غربأا مل ت
 ) .٧٣٩٢(برقم 

 أسلمت مبكة قـدمياً  ،ذات النطاقني ،أم عبد اهللا بن الزبريـ ا  مرضي اهللا عنهـ الصديق   :أمساء بنت أيب بكر) ٥(

 ،قـال يف التقريـب   ،شيٍء لغدبصاحلة كرمية المتسك  وكانت ،بن العوامتزوجها الزبري  ،رسول اهللا  وبايعت
  ) .هـ٧٤ـ  ٧٣(عاشت مائة سنة توفيت سنة

 )]١٣٤٣/ص(تقريب التهذيب و ،) ٢/٥٨(صفة الصفوة و ،)٤/١٧٨١(االستيعاب  و ،)٨/١٢(اإلصابة [
ن عمه عبداهللا بـن  روى عن أبيه وع ،هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي أبو املنذر، :هشام بن عروة)  ٦(

قـال ابـن حجـر يف     ،قال ابن املديين له حنو أربعمائة حديث ،كثريوعنه أبو حنيفة ومالك وشعبة وخلق  ،الزبري
  ) . هـ١٤٦(تويف سنة  ،ثقة فقيه رمبا دلس من اخلامسة:  التقريب

لتهـذيب  تقريـب ا و ،)٢٦٧/ص(طبقـات خليفـة    ،) ٢/٣٣٢(معرفة الثقـات   ،) ١/٥٠(سري أعالم النبالء [
 )] ٦٩/ص(طبقات احلفاظ  و ،)١٠٢٢/ص(
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 )٢(سفرايييناأل إسحاقوبه قال األستاذ أبو : والثاين، )١()) اٍءضقَ نم دبو :قال؟، بِالْقَضاِء 
على اليقني، واألصل بقاء النهار، وطرد األستاذ قوله  الجيوز لقدرته :ضي أبو الطيبوالقا

قول يف الصالة، فلم جيوز االجتهاد مع إمكان الوصول إىل اليقني يف سائر املواقيت، فعلى 
  . )٣(واستمر اإلشكال لزمه القضاء االجتهاداألستاذ إذا أكل ب

 ،)٤(ألن االستصحاب يعضـده  ؛باالجتهاد يعين)  وجيوز إذا ظن بقاء الليل:( قال
 إن: )٥(وقـال املصـنف   ،ألن األصل بقاء الليل) وكذا لو شك واهللا أعلم : قلت:( قال

والدارمي والبندنيجي وخالئـق   )٦(األصحاب اتفقوا على ذلك، وممن صرح به املاوردي
نهار، وقـول  الجيوز األكل هجوماً يف أول ال: )٧(الوسيطوأما قول الغزايل يف  الحيصون،

فلعلـهما أرادا  ، الجيوز للشاك يف طلوع الفجر أن يتسـحر  : املتويل يف مسألة السحور
بقوهلما الجيوز؛ ألنه ليس مباحاً مستوى الطرفني، بل األوىل تركه، فإن أرادا حترمي األكل 
على الشاك يف طلوع الفجر فهو غلط خمالف  للقرآن، والبن عباسٍ  وجلميع األصـحاب  

وذكر ابن املنذر ،  )٨(ري العلماء، واليعرف أحداًَ من العلماء قال بتحرميه إال مالكبل جلماه
يف إباحة األكل للشاك، وحكاه عن أيب بكر وابن عمر وابن عباس وغريهم،  )٩(املنذر باباً

أَنه أَرسـلَ  ((، وأراد املصنف خمالفة ابن عباس ماروي عنه )١٠(ومل ينقل املنع إال عن مالك

                                                 
 ) . ١٩٥٩(برقم ،إذا أفطر يف رمضان مث طلعت الشمس: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٢/ص(رواه البخاري ) ١(
: مـن مصـنفاته   ،أحد أئمة الدين ،إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران :اإلسفراييين إسحاقاألستاذ أبو )  ٢(

  ) . ٤١٨(تويف سنة  ،وشرح لفروع ابن احلداد وغريمها ،جامع احللي يف أصول الدين
 )]٤٠/٢٣٤( تاريخ اإلسالم ،)١/١٧٣(وطبقات ابن قاضي شهبة   ،)٤/٢٥٦(طبقات الشافعية الكربى [
 ) . ٦/٢١٢(واموع  ،)٢/٥٣١(الوسيط : انظر) ٣(
 ) .١/٤٣٢(مغين احملتاج و ،)٢/٢٢٨(روضة الطالبني : انظر) ٤(
 ) .٦/٢١١(وع ام: انظر) ٥(
 ) .٤٢٣ـ  ٣/٤١٦(احلاوي : انظر) ٦(
 ) .٢/٥٣١(الوسيط : انظر) ٧(
 ) .٦/٢١١(اموع : انظر) ٨(
 ) . ٦/٢١١(اموع : انظر) ٩(
 ) .٢٠٥/ص(اخلالصة الفقهية  و ،)٢/١٣٤(منح اجلليل : انظر) ١٠(
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ـ اختلَفْتمـا  : ينظُران الفَجرِ فَقَالَ أَحدهما أَصبحت، وقَالَ اآلخر الَ، قَالَ رجلَينِ اسيِنِق 
شاملفطرات  واألفضل للشاك أن اليتعاطى شيئاً من: )٢(وغريه ، قال املاوردي)١())ي ابِر .  

وهو  )٣(ه املزينروا)  راً بان الغلط بطل صومهآخو، ولو أكل باجتهاد أوالً:( قال
)٤(وهو الصحيح املشهور

، وقد روي عن عمر يف األثر السابق )٥(ألنه حتقق خالف ماظنه ؛
السابق عنه أنه أمرهم بالقضاء، وتقدم قول هشام بن عروة يف حديث أمساء ومها يف آخر 
النهار، وعن ابن مسعود أنه سئل عن رجلٍ تسحر وهو يرى أن عليه ليالً وقد طلع الفجر 

ـ الن لِوأَ نم لَكَأَ نم(( : فقال لْفَ ارِهـ ي ـ  لْأكُ مـ  ن يعـين قـد أفطـر،     )٦())ه رِآخ  
، وبـه قـال   )٧(ألن األصل بقاء الليل فهو معذور خبالف اآلخر ؛اليبطل يف األول: وقيل
وحكاه بعضهم عن  ،)٩(قاله ابن خزمية، اليبطل فيهما: وقيل ،على ماحكاه املتويل )٨(املزين

، ومن األسـري إذا وافـق ماقبـل    //الغلط يف القبلة  و خمرج من، وه)١٠(عن املزين أيضاً
، )١٢(حكاية الوجه الثاين عن جماهد )١١(ويف مصنف سعيد بن منصور ،ونظائرهارمضان، 

ولعدمه يف األول  )١٣(t  s   r  q     p z}  :استدل للبطالن يف اآلخر بقـوله تعاىل وأنه

                                                 
بـرقم   ،يف طلـوع الفجـر   من أكل وهو شـاك  :باب ،الصوم: كتاب) ٤/٢٢١(الكربى يف البيهقي رواه )  ١(
)٧٨٢٧. ( 
 ) . ٦/٢١١(واموع  ،)٣/٤٢٣(احلاوي: انظر) ٢(
 . مل أجده يف خمتصر املزين ) ٣(
 ) .٣/١٧٥(اية احملتاج : انظر) ٤(
 ) .٣/٢٠٣(العزيز : انظر) ٥(
بـان أنـه    من أكل وهو يرى أن الفجر مل يطلع مث :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢١٦(الكربى يف البيهقي  رواه)  ٦(

 ) . ٧٧٩٧(برقم  ،كان قد طلع
 ) . ٦/٢١٢(واموع ،)٣/١٥٩(والتهذيب  ،)٤/٢٧٤(وحبر املذهب  ،)٣/٢٠٣(العزيز: انظر) ٧(
 . وإن أكل شاكاً يف الفجر فال شيء عليه ) : ٨٣/ص(قال املزين يف املختصر) ٨(
 ). ٦/٢١٢(اموع: انظر) ٩(
 . املصدر السابق : انظر) ١٠(
بن منصور ذكر يف فهرسة ابن خري والرسالة املستطرفة وذكر الـذهيب يف  ن ذكرنا أن مصنف سعيد سبق أ)  ١١(

 . ترمجة بقي بن خملد عن ابن حزم ومل يذكروا هل هو موجود أو مفقود 
 ) . ١/٤٨٢(الدر املنثورو ،)٢/٣٢٨(تفسري القرطيب : انظر) ١٢(
 .  ١٨٧من اآلية : سورة البقرة ) ١٣(

/١٣٨ 

א
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١٩١ 

، ولوكان فطره يف هذه احلالـة  )٢(متنياستداللٌ  وهو )١(i  h   g  f  ez   }:بقوله
)٣(إال إذا قلنا يشترط اليقني يف آخر النهار ،عليه لعدم اإلمثباجلماع فالكفارة 

.    
عمالً )  وبطل يف آخره، ظن ومل ينب احلال صح إن وقع  يف أوله أو بال( : قال

)٥(، وعن مالك)٤(باألصل فيهما
 ثبوـا غ  يف أنه أوجب القضاء  فيهما، وتردد ابن الصبا  

  هكـذا ذكـره    )٧(بـان الغلـط فحكمـه ماسـبق     )٦(]بـأن [عنه، فلو بان احلـال  
، وينبغي القطع بأن وجه ابن خزمية اليأيت هنا لعدم العذر، وإن بان )٩(واملصنف ،)٨(الرافعي

بان الصواب صح، وفرق األصحاب بني من أكل شاكاً يف غروب الشـمس، وصـادف   
، يعيدقبلة أو الوقت فصلى بغري اجتهاد وصادف الصواب الليل، وبني من اشتبهت عليه ال

بأن هناك شرع يف العبادة شاكاً فلم تصح، وهنا الشك يف الصوم بعد مضيه على الصحة، 
يتـرك فصـالته   فنظريه أن يسلم من الصالة مث يشك يف ترك ركن منها، مث يتبني أنه مل 

شكه إىل أن  الفجر واستمرفإذا أكل شاكاً يف طلوع  :فإن قلت، )١٠(صحيحة بال خالف
وضح النهار فقد شرع يف العبادة شاكاً فينبغي، وإن تبني أن أكله كان يف الليـل جيـب   

يف الصالة مل يستند إىل ظن وهنا استند إىل أن األصل : قلتالقضاء، كما قلتم يف الصالة، 
  .  )١١(بقاء الليل
 سبق منه شيء إىلفإن )  ولو طلع الفجر ويف فمه طعام فلفظه صح صومه(: قال

 ،واألصح هنا أنه اليفطـر  ،جوفه بغري اختياره فوجهان خمرجان من سبق املاء يف املضمضة

                                                 
 . قوله تعاىل األبيض ) ب ( و ) أ ( وقد سقط من  ،١٨٧من اآلية  :سورة البقرة )١(
 ) . ٦/٢١٣(اموع: انظر) ٢(
 ) . ٦/٢١٢(اموع: انظر) ٣(
 . واألصل بقاء النهار إذا شك يف غروب الشمس  ،أي أن األصل بقاء الليل إذا شك يف طلوع الفجر) ٤(
 ) . ٨١/ص(القوانني الفقهية و ،)١٣٠/ص( عبدالرب البنالكايف و ،)٢/٥٠٢(الذخرية : انظر) ٥(
 . فإن بان الغلط) ج ( و ) ب ( يف )  ٦(
 ) . ١٨٤/ص: (انظر. يف املسألة السابقة ) ٧(
 ) . ٢٠٤ـ ٣/٢٠٣(العزيز : انظر) ٨(
 ) .٦٠٢١٢(اموع : انظر) ٩(
 ) . ٦/٢٠١٣(اموع : انظر) ١٠(
 ). ٤/٢٧٤(حبر املذهب : انظر) ١١(

א
א
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١٩٢ 

، )١(واألصح يف املضمضة أنه إن بالغ أفطر وإال فال، وإن كان باختياره بطل بالخـالف 
 الَفَ هدي يف اُءناِإلو اَءدالن مكُدحأَ  عما سذَإِ(( وأما احلديث الذي رواه احلاكم وصححه 

يضعه حتقْى يضي حاجته منإنه إن صح حممولٌ على أنه : )٣(فقال البيهقي )٢()) ه  علم
هو الثاين، وهو املستطري الذي تقـدم   املعترب//  والفجر. علم أنه ينادى قبل طلوع الفجر 

وكـذا غـروب   بال خـالف،  // بيانه يف كتاب  الصالة، ويعترب كل بلد بطلوع فجره 
، إما أن يتأول، وإما )٦(وغريه من جواز األكل بعد الفجر )٥(، وما ورد عن حذيفة)٤(مشسه

ل على وإما أن يرد لتظاهر األدلة الصرحية من الكتاب والسنة على اعتبار الفجر، ومن الدلي
 ى يستطريتعمود الصبحِ حكَ ا الْبياضذَه الَو ،لٍيغرنكُم أَذَانُ بِال ال:(( قوله  الثاين كونه
  .  )٨(فيهيف : جائز واألفصح أن يقول" فمه"وقول املصنف  ،)٧(مسلمواه ر)) 

                                                 
 ) .٦/٢١٣(واموع  ،)٣/٤١٧(واحلاوي  ،)٤/٢٧٥(ذهب حبر امل: انظر) ١(
وأخرجـه يف مواضـع    ،)٧٢٩(برقم  ،الصوم:كتاب ،)١/٥٨٨(املستدرك على الصحيحني رواه احلاكم يف )  ٢(

) ٢٦٧/ص(ورواه أبـو داود   ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: وقال ،آخرى من كتاب الصالة
) ٤/٢١٨(الكـربى  يف البيهقـي  و ،)٢٣٥٠(برقم  ،يسمع النداء واإلناء يف يده يف الرجل: باب ،الصوم: كتاب
والـدارقطين   ،)٧٨٠٩(برقم  ،من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت مث بان أا مل تغرب :باب ،الصيام: كتاب

صـحيح  : انظر. حسن صحيح : قال األلباين ،)٢١٦٢(برقم  ،يف وقت السحر: باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٤٤(
 ) . ٢/٥٧(نن أيب داود س
 ) .  ٤/٢١٨(سنن البيهقي الكربى  :انظر)  ٣(
 ) . ٦/٢٠٨(اموع : انظر) ٤(
 ،ابن جابر العبسـي اليمـاين  ـ حسل ويقال حسيل  ـ واسم اليمان اليمان  حذيفة بن  ،أبو عبد اهللا: حذيفة)  ٥(

  ) . هـ٣٦عنهم تويف سنة  رضي اهللا، من أعيان املهاجرينو ،حليف األنصارو  صاحب سر رسول اهللا 
  ) ]٦/١٥(طبقات ابن سعد  ،)٢/٣٦١(سري أعالم النبالء  ،)٤٨/ص(طبقات خليفة و ،)٢/٣٩(اإلصابة [

هو النهار إال أن  :قال أي ساعة تسحرت مع رسول اهللا  : (( أنه سئل   عن حذيفة يشري إىل ماروي ) ٦(
تأخري السحور وذكر االختالف : باب ،الصيام: كتاب): ٢٣٩/ص) (اتىب (النسائي رواه  ،)) أن الشمس مل تطلع

ماجاء : باب ،الصيام: كتاب) ١٨٤/ص(ابن ماجه و ،)٢٤٦٢(برقم  ،)٢/٧٧(والكربى  ،)٢١٥٢(برقم  ،على زر
 ) . ١٦٩٥(يف السحور برقم

ـ : باب  ،الصيام: كتاب )٤٢٤/ص(صحيح مسلم )  ٧( ه بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطوع  الفجر  وأن ل
 ). ١٠٩٤(ـ٤٢(برقم ،األكل وغريه حىت يطلع الفجر

 ) . ٢٥١/ص(املصباح املنري: انظر) ٨(
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١٩٣ 

 أي طلع الفجر وهو جمامع وعلم)  وكذا لوكان جمامعاً فرتع يف احلال صح:( قال
ما لو به حال طلوعه ونزع حال علمه؛ ألن الرتع ترك اجلماع فاليتعلق به حكم الفعل ك

حلف اليلبس ثوباً هو البسه فرتعه أو تطيب احملرم ناسياً، مث تذكر فأزاله فإنـه اليكـون   
يظنها له مث بان أا لغريه فخرج اليكون آمثاً بـاخلروج، قالـه    )١(]داراً[متطيباً أو دخل 

)٢(القاضي أبو الطيب
 لَو نـودي بِالصـالَة   ((: كان يقول )٤(أن عمر )٣(وصح عن نافع ،

ـ ي نْأَ ادرا أَذَإِ ،ومصي نْأَ كلذَ هعنمي لَم هتأَرماَ ىلَعوالرجلِ  صـ  وم ـ تاغْو امقَ لَس ـ و أتم  
صيامألن  ؛)٨(وأمحـد )٧(وبه قال مالـك  )٦(اليصح صومه: إسحاقوأبو  املزين وقال )٥())ه

ويف هذا التعليـل شـيٌء    ،)٩(راجفإذا بطل باإليالج بطل باإلخ ،إيالج وإخراجاجلماع 
املسألة اليت بعدها، وعلى املذهب الفرق بني أن يرتل يف حالة الـرتع أو ال؛   سنذكره يف

، لكن يشترط أن يقصد بالرتع الترك )١٠(ألنه متولد من مباح، نقله الروياين عن ابن سريج
يشوبه ابتغاء اللـذة  ، بل يف كالم الروياين عن الشيخ أيب حممد أن ال)١١(كما ستعرفه قريباً
، أما إذا أحس بالفجر فرتع حبيث وقع آخر الرتع مع أول الطلوع )١٢(حىت اليبطل صومه

                                                 
 ) . ب ( ساقط من )  ١(
 ) . ٤١٧(واحلاوي  ،)٤/٢٧٥(حبر املذهب : انظر) ٢(
أبا التابعني مسع مواله و صاحلي كباركان من  ،رضي اهللا عنهم ،نافع موىل عبد اهللا بن عمر ،أبو عبد اهللا: نافع)  ٣(
أصـح   :قال البخاري ،رضي اهللا عنهم ،وروى عنه الزهري وأيوب السختياين ومالك بن أنس ،أبا سعيد اخلدريو

  ) . هـ١١٧(تويف سنة  ،األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر
 ) ]٥/٣٦٧(وفيات األعيان  ،)٤٧/ص(طبقات احلفاظ  ،)٥/٩٥(سري أعالم النبالء [ 
 ) . ٤/٢١٩(سنن البيهقي الكربى  انظر. بيهقي الكربى عبداهللا بن عمر  ويف سنن  ال ،يف مجيع النسخ عمر) ٤(
من طلع الفجر وهو جمامع أخرجه من سـاعته وأمت  : باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢١٩(الكربى يف البيهقي رواه )  ٥(

 ) .  ٧٨١٤(برقم ،وأمت صومه
 ) . ٨٣/ص(خمتصر املزين :انظر) ٦(
 ) .١/٥٣٤(ة الدسوقي حاشيو ،)٢/٢٥٩(شرح خمتصر خليل  :انظر) ٧(
 ) . ٤/٣٧٩(املغين :انظر) ٨(
 ) . ٣/٤١٧(واحلاوي  ،)٣٣٣/ ١(املهذب : انظر) ٩(
 ) . ٤/٢٧٥(حبر املذهب : انظر) ١٠(
 ) . ١٩٥/ص(املسألة اليت بعد هذه املسألة : انظر) ١١(
 ) . ٤/٢٧٥(حبر املذهب : انظر) ١٢(

א
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١٩٤ 

كيف يعلم الفجر أول طلوعه، وطلوعه احلقيقي يتقدم على علمنـا  : قيلصح قطعاً، فإن 
وهو : والثاين ،أا مسألة مفروضة واليلزم وقوعها: أحدمهابه، فأجاب األصحاب جبوابني 

؛ ألنا مل نتعبد مبايف نفس األمر بل مبا نطلـع عليـه، والعـارف    واب أن هذا متصورالص
، نعم، نقل عن ابـن  )١(باألوقات إذا رصد عرف أول الصبح الذي يتعلق به أول التكليف

هذا إمنا يتصور فيمن كان على سطحٍ مراقباً للفجر، فأمـا  : سريج وأيب إسحاق أما قاال
وارياً عنه فأكل أو جامع حىت أحس بطلوعه فعليه القضاء، إال أن من كان مطْلَع الفجرِ مت

يتصور إمساك لقمة يف فمه قبل الفجر، واتصال اخلرب بة قبل ازدرادها، وهذا الذي قـااله  
  .  )٣(، وقاله غريمها أيضاً)٢(صحيح

 إحدامها إذا طلع الفجر ومل يعلم بـه : يشتمل مسألتني)  فإن مكث بطل: ( قال
قـال   ،أو بعـده //  سواء نزع قبل العلـم ، حلظة وهو جمامع مث نزع فيبطل حىت مضت
واخلالف الذي مر فيما إذا أكل على ظن أن الصبح مل يطلع فبان خالفه عايد : )٤(الرافعي

أما إذا نزع بعده فيبطـل   ،وهو كذلك فيما إذا نزع قبل العلم: ، قلت)٥(]فرق بال[هنا اه
وأما على قـول املـزين    ،أما على املذهب فقبل العلم ،عاًعلى املذهب وعلى قول املزين م

، فإن كان أحد يوافق املزين يف أنه اليضر الغلط يف أول النهار وخيالفه يف أن الرتع فبالرتع
مبطل جرى خالف يف هذه الصورة وإال فال، وحكم الكفارة يف هذه املسألة سـيذكره  

  .  )٦(املصنف
 ومكث بعد العلم مستدمياً للجماع فيبطل، ل طلوعهإذا علم به حا: املسألة الثانية

، وهو )٧(الصحيح املنصوص وجوا، وبه قطع اجلمهور: بالخالف، ويف الكفارة طريقان
ال جتب؛ ألنـه مل يـدخل فيـه    : )٣(واملزين )٢(وقال أبو حنيفة ،)١(وأمحد )٨(مذهب مالك

                                                 
 ) . ٦/٢١٤(اموع: انظر) ١(
 ) . ٤/٢٧٤حبر املذهب : انظر) ٢(
 ) . ٣/٤١٨(احلاوي: انظر) ٣(
 ) . ٣/٢٠٦(العزيز: انظر) ٤(
 . بال خالف ) أ ( يف )  ٥(
 ) .  ٢٨٠/ص(ماسيأيت يف : انظر) ٦(
 ) .٤/٢٥٢( األم: انظر) ٧(
 ) .١/٣٠٦(الفواكه الدواين : انظر) ٨(

/١٣٩ 

א
א א א
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١٩٥ 

إن : جاً من نصه فيمن قال لزوجتهملقارنته اجلماع املنايف له، وحكاه اخلراسانيون قوالً خمر
وطئتك فأنت طالق ثالثاً، فوطئها واستدام فإنه أشار فيها إىل أنه اليلزمه املهر، فمنهم من 
نقل وخرج من كل مسألة إىل األخرى، ومنهم من مل يعترف بالنص يف مسألة الطـالق،  

ستدامته لـئال خيلـو   فارة، فوجبت بابأن ابتداء الفعل هنا مل جيب به كواجلمهور فرقوا 
عن كفارة، وهناك مهر النكاح يقابل مجيع الوطيات فلـم جيـب   يف ار رمضان  اعمجِ

لشخصٍ واحد : باستدامته مهر آخر لئال جيب مهران لشخصٍ واحد بوطئ واحد، وقولنا
مهـر  : احتراز ممن وطئ زوجة أبيه أو ابنه بشبهة؛ فإنه يلزمه مهران بالوطيـة الواحـدة  

، وأما قوهلم إنه مل )٤(؛ ألنه استوىف منفعة بضعها، ومهر للزوج؛ ألنه أفسد نكاحهللزوجة
يدخل فيه ملقارنته اجلماع فاملشهور يف جوابه أنه إمنا وجبت الكفارة هنا على املـذهب؛  
ألنه منع صحة صوم يوم من رمضان جبماع من غري عذر، قياساً على من وطئ يف أثنـاء  

من األصحاب إىل أنه انعقـد مث   )٦(ذهب القاضي حسني وشرذمةٌ، و)٥(النهار ال لإلفساد
 ،مث حيكم بالفسـاد  ،نعقاد يف مثل زمان ابتداء الرتعنه لو نزع انعقد فيفرض االألفسد؛ 
إنه خيالٌ فـإن  : )٨(، وقال اإلمام)٧( معروف مذهباً للشافعيريإن هذا غ: يجينالبند وقال

ة  األحـوال  ومجللترك، فإذا مل يكن قصد يف الترك يناف الصوم من جهة قصد ا الرتع مل
وسبقه إىل . جازمة على قصد إيقاع الوقاع وإدامته، فتقدير موجب القصد مع عدمه حمال 

إنه إمنا حيكم بالصحة يف الرتع إذا كان عازمـاً علـى   : وقال ،حامدالشيخ أبو هذا املعىن 

                                                                                                                                            
 ) . ٣/٢٢٨(اإلنصاف  ،)٤/٣٧٩(املغين : انظر) ١(
 ) .٢/٤٠٩(حاشية ابن عابدين و ،)٣/١٤١(املبسوط  :انظر) ٢(
وقد حكى الرافعـي  : (( وقال ابن الرفعة ،)٨٢/ ص(خمتصر املزين: انظر. الذي يف املختصر أنه يقضي ويكفر ) ٣(

 .خمطوط ) ٤/٣٧: (انظر)) . وغريه عدم وجوب الكفارة كما قاله املزين 
 ) . ٦/٢٤١(اموع : انظر) ٤(
 ) . ٣٣٩/ ١(املهذب : انظر) ٥(
إذا كان قليالً باإلضافة إىل من هـو   قد يستعمل يف اجلمع الكثريو ،اجلمع القليل من الناس: الشرذمة: رذمةش) ٦(

 ). ١٦١/ص(املصباح املنري: انظر. أكثر منهم 
 ) .٦/٢٤١(اموع : انظر) ٧(
 ) .٤/٢٤(اية املطلب: انظر) ٨(
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١٩٦ 

ع شرط، لكنه مسبوق بزمان العلم سلمنا أن قصد الترك مع الرت :، ولك أن تقول)١(الترك
  بالفجر فأول زمان العلم إن مل يصح الصوم فيه ملقارنة اجلماع يلزم أن اليصح إذا أعقبـه  

  
الرتع وقصد الترك، وإال خلال جزٌء من النهار عن الصـوم، وإن صـح لـزم أن تكـون     

علـم بـالفجر   االستدامةُ وعدم قصد الترك مفسدة ال مانعة، نعم إن كان يف أولِ زمان ال
قاصداً الستدامة اجلماع، فهذا القصد مناف لنية الصوم يف ابتدائه فيتجه القول مبنع الصوم 
لعدم النية ال للجماع، وحينذ الجتب الكفارة؛ ألن الكفارة من خواص اجلمـاع، فعلـى   

بأنه انعقد مث فسد، كماقالـه  : يظهر على قاعدة املذهب أن يقال// مقتضى هذا البحث 
ضي حسني وموافقوه، وإن كان الصحيح عند اجلمهور خالفه، ومن هنا يظهر لك أن القا

األوىل يف تعليل فساد الصوم فيما إذا نزع على مذهب املزين مقارنة اجلماع املنافية له ال؛ 
ألن اإلخراج مبطل كما علله األصحاب فيما مضى، والجرم قال هنـا بأنـه ال جيـب    

بعدم الكفارة هنا فهو مثلـه،   :نه إن قالإف إسحاقأما أبو و الكفارة؛ ألنه مل يدخل فيه،
ينعقد الصوم مث يفسد بالرتع، واملنقول عن أيب إسحاق : وإال فال يلزمه الحتمال أن يقول

  عـن املوفـق ابـن     )٢(يف مسألة الرتع أنه يفسـد الصـوم، كـذلك نقلـه الرافعـي     
]بالواو ألجله[د صومه، لو نزع انعق: )٤(عنه، مث رقم قوله يف الوجيز )٣(طاهر

 ؛نظروفيه  )٥(
 الرافعـي يف  )٦(وتبع ابن الرفعة ،وهو أعم من عدم االنعقاد ،ألن املنقول عنه الفساد ؛نظر

ذلك، وادعى أنه جييء على قول أيب إسحاق أنه ال جتب الكفارة، ومبا نبهنا عليه تقـف  

                                                 
 . خمطوط ) ٤/٣٧(كفاية النبيه: انظر)  ١(
 ) . ٢٠٧/ ٣(العزيز : انظر) ٢(
 ،نقل الرافعي عنه يف املياه ،شارح املختصر للشيخ أيب حممد ،املوفق ابن طاهر:  اإلسنويقال : املوفق ابن طاهر) ٣(

من غرائبه أن اجلراد مـن  : ذيب طبقات الفقهاء وقال ويف ،وذكره النووي يف ذيب األمساء ،مث يف مابعدها ،املياه
ذكر حمقق طبقات الفقهاء أن له ترمجة عند ابن هداية اهللا وأن وفاتـه  و ،ألنه متولد من روث السمك ؛صيد البحر

  . ابن هداية اهللا  ، ومل يتيسر يل الوقوف على طبقات)هـ٤٩٤(سنة 
 )]٢/٦٠٢(ذيب األمساء واللغات ) ٢/٦٧٤(وذيب طبقات الفقهاء  ،)٢/٥٩( اإلسنويطبقات [
 ) . ١/٢٣٨(الوجيز : انظر) ٤(
 . وألجله قالوا ) أ ( يف )  ٥(
 . خمطوط ) ٤/٣٧(كفاية النبيه: انظر)  ٦(

/٢٤ 
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١٩٧ 

سألة املكث ثالثة وقد تلخص أن يف م ،التصريح بعدم االنعقادهذه الدعوى حىت يثبت عنه 
ال انعقاد ولكن جتـب  : والثاين ،وهو قول املزين// انعقاد والكفارة  أنه ال: أحدها ،أوجه

  .  ينعقد مث يفسد وجتب الكفارة وهو املختار : والثالث ،املشهور الكفارة وهو
 ،أن الصوم صـحيح وهـو املـذهب   : أحدمها ،ويف مسألة الرتع وجهان حمققان

عقد وجيـب الكفـارة   بأنه الين: أما القول ،نعقد والكفارة وهو قول املزينأنه الي: والثاين
أو غريه كما  إسحاقبه أبو  أنه ينعقد مث يفسد حيتمل أن يقولب: والقول// فاليأيت فيها، 
  . لكن مل أر أحداً صرح به  ،ويتبعه وجوب الكفارة ،أشرنا إليه

مث تذكر الصوم واستدام، ناسياً فيما إذا جامعاخلالف جارٍ: )١(قال الرافعي: فرع.  
 فسـد وجـب القضـاء     لومكث بعد طلوع الفجر ظاناً أن صومه قـد : فرع
  .  )٢(قاله املاوردي، ؛ ألنه غري قاصد هلتك احلرمةوالكفارة

عندهم الينعقد جحه ويكـون  : أصحها ،لوأحرم باحلج جمامعاً فثالثة أوجه :فرع
نزع يف احلال صح والشيء عليه وإالفسـد وعليـه    فإن ،ينعقد صحيحاً: والثاين ،باطالً

مكـث أو  ، ينعقد فاسداً وعليه القضاء واملضي فيه: والثالث ،املضي فيه والقضاء والبدنة
، ويف قولٍ بدنة ،فإن مكث وجبت شاة يف األصح ،والجتب الفدية إن نزع يف احلال، نزع
مـع  اد واليصح دخوله فيـه  فسوالفرق بني احلج والصوم أن الصوم خيرج منه باإل: قالوا

]يشكلُ[، وماقدمناه )٣(املفسد خبالف احلج
   . على هذا ويقوي أنه ينعقد صحيحاً )٤(

 اإلسالم والعقل والنقاء عن احليض :شرط الصوم أي شرط صحته:فصلٌ :(قال
، ولوصام الكافر مث أسلم مل حيكم بصحة )٥(أما اإلسالم فباإلمجاع)  والنفاس مجيع النهار

ه املاضي واليثاب عليه، خبالف ماإذا تصدق مث أسلم فإنه يثاب على الصدقة املاضية صوم
، وأما العقل فاملراد به هنا )٦(على الصحيح، والفرق يف بطالن صوم الكافر األصلي واملرتد

                                                 
 ) .٣/٢٠٧(العزيز : انظر) ١(
 ) . ٣/٤١٨(احلاوي : انظر) ٢(
 ) . ١٥٣/ص(خبايا الزوايا  ،)٦/٢٤٢(اموع : انظر) ٣(
 . مشكل ) أ ( يف )  ٤(
 ) .١/٢٢٦(واإلقناع يف مسائل اإلمجاع  ،)١/١٩٤(اإلفصاح : انظر) ٥(
 ) .٣/١٧٦(اية احملتاج و ،)١/٤٣٢(مغين احملتاج و ،)٣/٢٠٧(ز العزي: انظر) ٦(

/٢٦٧ 

/١٤٠ 
 .א
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١٩٨ 

، وأما )١(هنا التمييز فاليصح صوم الصيب الذي المييز والسكران، ويصح صوم الصيب املميز
رق اجلنون مجيع النهار بطل صومه، وذكر املصنف أنـه الخـالف يف   انون فمىت استغ

قلنا بصحة صوم املغمى عليه مجيع النهار؛ فلوجن بعد  إذا: وقال القاضي حسني ،)٢(ذلك
، وإن جن يف أثناء النـهار، ولـو يف   )٣(النية مجيع النهار صح، واملشهور ما ادعاه املصنف
وفيه وجه، ويعزى إىل القـدمي،  ،  الصالة حلظة، بطل صومه على املذهب كما لو جن يف

  .   )٥(، وسيأيت حكمه)٤(أن عروض اجلنون يف أثناء النهار كعروض اإلغماء
]بسـبب [أعالها اجلنـون  : واعلم أَنَّ لما يعرِض للعقل أربع مراتب

خاصـية   )٦(
ـ  رض يف اإلنسان ويكاد يلحق بالبهائم؛ فهذا يبطل إذا استغرق باتفاق اجلمهور، وإذا ع

أثناء النهار على الصحيح، وأدناها الغفلة يصح الصوم معها يف مجيع النهار، ونقل املصنف 
)٨(، وبني املرتبتني النوم واإلغماء، وسيأيت حكمهما)٧(اإلمجاع على ذلك

وأما النقاء عـن   ،
يف صحة صوم  )٩(احليض والنفاس يف مجيع النهار فمجمع عليه، إال ماحكي عن احلرورية

ض، واليقدح خالفهم يف اإلمجاع، فيبطل إذا قارن ابتداء الصـوم، وإذا عـرض يف   احلائ
، ولو ولدت يف أثناء النهار ومل تر دماً فإن قلنا الغسل مل يبطـل صـومها، وإال   )١٠(أثنائه

وهو الراجح : قال املصنف بطل على أشهر الوجهني عند األصحاب، ومل يبطل يف اآلخر،
  .)١١(دليالً

                                                 
 ) .٦/٢٧٥(اموع : انظر) ١(
 ) .٦/٢٥٠(واموع  ،)٣/٤٤١(احلاوي : انظر) ٢(
 ) .٦/١٦٦(واموع  ،)٢/٢٣١(روضة الطالبني : انظر) ٣(
 ) . ٦/٢٠٨(العزيز : انظر) ٤(
 . ) ٢٤٤/ص(: انظر) ٥(
 ) . ج ( ساقط من )  ٦(
 ) .٦/٢٧٥(اموع : انظر) ٧(
  ) . ٢٠٠/ص(: انظر) ٨(
وحتكـيمهم   ،كان أول جمتمعهم ،نسبوا إىل حروراء موضع قريب من الكوفة ،طائفة من اخلوارج: احلرورية )  ٩(

توحيـد   ،)٢/٣٩٣(لسـان العـرب     ،)١/٣٥٧(النهاية : انظر. عرفو بالتشدد يف أمرهم وكثرة مسائلهم  ،فيها
 .  ) ٤/٥٠٠(تيمة، البن األلوهية

 ) . ٣/٤٤٣(احلاوي : انظر) ١٠(
 ) . ٦/٢٥٠(اموع : انظر) ١١(

א
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١٩٩ 

 أي إذا نوى من الليل ونام مجيع)  على الصحيح قالنوم املستغر واليضر: (قال
؛ ألن النوم وإن كان يزيل التمييز إال أنه سهل اإلزالة، والعقل معـه كالشـيء   )١(النهار

املستور الذي يسهل كشفه؛ فإن النائم إذا نبه انتبه، وجيب عليه قضاء الصـلوات  فهـو   
واإلصـطخري   )٢(ابن سريج وأبو الطيب بن سلمة وبه قال: والثاين ،أقرب إىل رتبة الغفلة

؛ وألن الصوم هو اإلمساك مع النية ومل يوجد منه سوى النية )٣(كاإلغماء إذا استغرق ريض
النية وحدها، وجوابه أن اإلغماء يغشى العقلَ ويغلب عليه وخيرجه عن أهلية اخلطـاب،  

ية، والنوم خبالف ذلك، وهلذا يسقط قضاء الصلوات، ومينع الوقوف بعرفة، ويسلب الوال
، فلـذلك  )٤(فهو رتبة دونه وفوق الغفلة، وأكثر األحكام الثابتة للمستيقظ ثابتة للنـائم 
  . اعتددنا بإمساكه كالغفلة، واملسألة مشكلة لفقدان أحد جزأي الصوم فيهما 

كانـت   أي حلظة ) واألظهر أن اإلغماء اليضّر إذا أفاق حلظةً من اره( : قال
: )٧(، وقال الرافعـي )٦(يف باب الصوم وبه قال أمحد )٥(نسوب إىل نصه يف املختصروهو امل
 ،إنه األصح عند حمققي أصـحابنا : )٨(وقال املصنف ،إنه األصح عند اجلمهور: )٧(الرافعي

، )١٠(وتعجب املصـنف منـه   ،ال أعرف له وجهاً :)٩(يف املهذب إسحاقوقال الشيخ أبو 
أي حلظة كانت من النهار، بطل صومه كـاحليض  أغمي عليه، يف  أنه مىت: والقول الثاين

ــون ــزى )١١(واجلنـــــــــــــ   ، ويعـــــــــــــ
                                                 

 ) .٦/٢٤٩(املصدر السابق  : انظر) ١(
كان من كبـار   ،الفقيه الشافعي ،حممد بن املفضل بن سلمة بن عاصم الضيب البغدادي :أبو الطيب بن سلمة) ٢(

  ) . هـ٣٠٨( وتويف سنة ،عديدة وصنف كتباً ،أخذ الفقه عن أيب العباس بن سريج ،الفقهاء ومتقدميهم
 )]٣/٣٠٨(تاريخ بغداد  ،)٤/٢٠٥(وفيات األعيان  ،)١/١٠٣(طبقات ابن قاضي شهبة [
 ) . ٦/٢٤٩واموع  ،)٢/٢٣١(روضة الطالبني   ،)١/٢٤٠(املهذب : انظر) ٣(
 ) . ١/٢٤٠(املهذب : انظر) ٤(
 ) . ٨٤/ص(خمتصر املزين : انظر) ٥(
 ) . ٣/٢٠٧(واإلنصاف  ،)٤/٣٤٤(ملغين ا: انظر) ٦(
 ) . ٣/٢٠٩(العزيز: انظر) ٧(
 ) . ٦/٢٤٩اموع : انظر) ٨(
 ) . ١/٢٤٠(املهذب : انظر) ٩(
 ) . ٦/٢٤٩اموع : انظر) ١٠(
 ) .٦/٢٤٩واموع ، ) ٣/٢٠٩(العزيز : انظر) ١١(
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٢٠٠ 

  
  
  

واختاره ابـن أيب  ، )٤(احلديثواختالف  )٣( )٢(ظاهر نصه يف اختالف العراقينيِ )١(]إىل[// 
فـإن   ،ولكن اجلمهور تأولوا هذا النص وقطعوا حكم اإلغماء عن اجلنون ،)٥(أيب عصرون

 إن كان مفيقاً عند طلـوع : والثالث، )٦(عليه اجلنوناإلغماء مرض جيوز على من الجيوز 
، )٩(، نص عليـه يف كتـاب الظهـار   )٨(؛ ألنه وقت الشروع)٧(]صومه[الفجر مل يبطل 

، وقطع بـه  )١١(، وصححه القاضي أبو الطيب، والغزايل)١٠(مالك// والبويطي، وبه قال 
لق ويف الظهار مقيد فيحمل نصه يف الصيام مط: مجاعة منهم ابن سريج، ونقلَ عنه أنه قال

النية يف طريف  اعتبارخرجه ابن سريج من ، إن كان مفيقاً يف طرفيه مل يبطل: والرابع ،عليه
وقال به  ،خمرج: واخلامس، للشافعي مايدل عليه إنه ليس: )١٣(، وقال املاوردي)١٢(الصالة

                                                 
 ) . أ ( ساقط من )  ١(
مطبوع مع األم ضـمن   ،الشافعي يف اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى كتاب ألفه اإلمام: اختالف الِعراِقينيِ)  ٢(

 . املوسوعة 
 ) . ١٤/١٧٢( اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى املطبوع مع األم: انظر) ٣(
: تحقيقب ،هـ١٤٠٥عام  ،مؤسسة الكتب الثقافية طبعته ،كتاب ألفه اإلمام الشافعي أيضاً: اختالف احلديث)  ٤(
 . الف احلديث ومل أجد هذا النص يف اخت.  رعامر أمحد حيد: تحقيقب
تفقـه علـى    ،عبد اهللا بن حممد بن هبة اهللا بن علي بن املطهر بن أيب عصرون ،أبو سعيد :ابن أيب عصرون)  ٥(

صفوة املذهب علـى ايـة   : ، من مصنفاتهرقيفاال عليأيب  و ،وأيب عبد اهللا احلسني بن مخيس ،القاضي املرتضى
  ) . هـ ٥٨٥(تويف سنة  ،والذريعة يف معرفة الشريعة ،واملرشد ،نتصارواال ،املطلب

 ) ]٢/٨١( اإلسنويطبقات ) ٢١/١٢٥( م النبالء سري أعال ،)٧/١٣٢(طبقات الشافعية الكربى [
 ) .٣/٢٠٩(والعزيز  ،)٣/٤٤٢(احلاوي : انظر) ٦(
 ) . ج ( و ) ب ( ساقط من )  ٧(
 ) .٣/٢٠٧(والعزيز  ،)٣/٤٤١(احلاوي : انظر) ٨(
 ) . ١١/٥٠٠( األم: انظر)  ٩(
 ) .١/٣١٥(الفواكه الدواين و ،)١٩٥/ص(اخلالصة الفقهية و ،)١/٥٢٢(الشرح الكبري : انظر) ١٠(
 ) . ١/١٣٨(الوجيز : انظر) ١١(
 ) . ٦/٢٤٩(واموع  ،)٣/٢٠٩(العزيز : انظر) ١٢(
 ) .٣/٤٤٢(احلاوي : انظر) ١٣(

/٢٥ 

/١٤١ 
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٢٠١ 

تعني  وإن أحلق باجلنون ،وماستغرق مجيع اليوم كالنأنه اليضر ولو  ،)٢(وأبو حنيفة )١(املزين
فإذامل  ،بأن الصوم البد فيه من القصد ،واستدل القاضي حسني للقول األولتعني الثاين، 

 )٤(]وحرر[، وإذا أفاق يف جزٍء فقد قصد، )٣(]إليه[يف شيٍء من النهار اليكون قاصداً  يفق
ادة، اكتفى هذا املعىن بأن الدليل يقتضي مقارنة النية جبميع أجزاء العب )٥(اإلمام )٤(]وحرر[

اكتفى الشرع بتقدمها دفعاً للعسر، فالبد أن يقع املعدوم عليه حبيث يتصـور القصـد،   
وإمساك املغمى عليه مل يقع مقصوداً، فإذا استغرق اإلغماء امتنع التصحيح، وإذا وجدت 

 ، ويرِد على هذا املعىن النوم والغفلة؛ إال)٦(اإلفاقة يف حلظة أتبعنا زمان اإلغماء زمان اإلفاقة
أن يعتذر مبا أشرنا إليه من إجراء حكم اليقظة عليهما، وقد علمت أن كالً من اجلنون  إال

واإلغماء والنوم له حكم خيصه، واليلحق شيء منه باآلخر، وسببه أن أهليـة التكليـف   
يستفاد من العقل وهو مفقود يف انون، فارتفعت عنه مجلة األحكام التكليفية، ومل يجعل 

دات، والنائم أهليته موجودة ولكن النوم مانع من فهم اخلطاب، سريع الـزوال  أهالً للعبا
 وطُبلكالغفلة، واملغمى عليه أهليته موجودة لوجود العقل، ولكنه أبعد عن الفهم من النائم 

زوال املانع فالتحق بالنائم من وجه دون وجه، واملسألة مشكلة لتجـاذب املآخـذ، واهللا   
  .  )٧(أعلم

 فإن قلنا اليصح الصوم يف ،ولو نوى بالليل مث شرب دواًء فزال عقله اراً :فـرع
فوجهان، واألصح أن عليه القضـاء؛ ألنه بصـنعه،  // اإلغماء فهنا أوىل، وإن قلنا يصح 

، ولو شرب املسكر ليالً وبقي سكره مجيع النهار فعليه القضـاء، وإن  )٨(قاله يف التهذيب

                                                 
 ) . ٨٤/ص(خمتصر املزين : انظر) ١(
 ) .٢/٣٧١(الدر املختار  و ،)٢/٢٧٧(البحر الرائق و ،)٢/٨٣(بدائع الصنائع : نظرا) ٢(
 . البتة ) ب ( يف )  ٣(
 جوز اإلمام ) أ ( يف )  ٤(
 ) . ٤/٤٧(اية املطلب : انظر) ٥(
 ) .٣/٢٠٩(والعزيز ،)٤/٤٧(اية املطلب : انظر) ٦(
 ) . ٤/٤٧(اية املطلب : انظر) ٧(
 ) . ٣/١٧٨(التهذيب : انظر) ٨(

/٢٦٨ 

א  א
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٢٠٢ 

  .  )٢)(١(هو كاإلغمـاء يف بعـض النـهار قالـه يف التتمـة     بقي بعض النهار، مث صحا ف
  

 يشترط يف صحة الصوم مع ماسـبق الوقـت  )  واليصح صوم يوم العيد: ( قال
، ففي )٤(، ويف السنة أيام التقبل الصوم، فمنها العيد وهو يشمل الفطر والنحر)٣(له القابل

: صيامِ يومينِ نى عهن )) ففي الصحيحني من رواية مجاعة من الصحابة أن رسول اهللا 
وعندنا وعنـد أكثـر   ، )٦(، وأمجع العلماء على حترمي صومهما)٥())النحرِ ومِيو يومِ الْفطْرِ
ويلزمـه  ينعقد نذره  :)٨(وقال أبوحنيفة ،)٧(ينعقد نذره كأيام احليض يصح وال العلماء ال

 ،افق أنه اليصح عن النذر املطلقوو ،فإن صامهما أجزأه مع التحرمي: )٩(قال ،صوم غريمها
 ،وذكر القاضي حسني مسلكاً يفضي إىل ترتيل يوم العيد مرتلة يوم الشك: )١٠(قال اإلمام

قاله عن عقد وأصل املذهب ال ،حتقيقاً وإمنا ذكره يف تقديرِ كالمٍ تقديراً ال؛ ومانراه يالُز 
، يوم الشك يف صـحته خـالف   فإن ،وجيب أن يكون األمر كماقاله اإلمام: قلت . ذاهبِ

  .  ويوم العيد النعلم فيه خالفاً
 ملاروى  )١١(وهو األصح عند األصحاب)  وكذا أيام التشريق يف اجلديد: ( قال

ـ يأْمر  اللَّه ولُسر انَي كَتلَّهذه اَأليام اَ ((:قال )١٢(عمرو بن العاص هنيا وا بِإِفْطَارِهىن 

                                                 
 ) . ٣/١٣٤(وفيات األعيان : انظر ،شيخه الفوراينل ،متم به اإلبانةللمتويل،  ،تتمة اإلبانة: التتمة) ١(
 ) . ٦/٢٥٠(واموع  ،)٣/١٧٨(التهذيب : انظر) ٢(
 ) .١/٢٣٨(الوجيز : انظر) ٣(
 )٣/٢١٠(العزيز: انظر) ٤(
) ٤٤٠/ص(ومسـلم   ،)١٩٩٣(بـرقم   ،وم النحرصوم ي: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٧/ص(رواه البخاري )  ٥(

 ) . ١١٣٨(ـ ١٣٩برقم  ،النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر:باب ،الصيام: كتاب
 ) . ١/٣١١(الفواكه الدواينو ،)٣/٤٥٥(احلاوي و ،)٢/٨٦(بداية اتهد  ،)١/٢١٢(اإلفصاح : انظر) ٦(
 ) .٦/٣١٢(واموع  ،)٣/٢١٠(العزيز: انظر) ٧(
 ) . ١١٣/ص(حلسن الوفائي نور اإليضاح) ٣/٩٥(املبسوط للسرخسي  :انظر) ٨(
 . املصدرين السابقني اجلزء والصفحة : انظر) ٩(
 ) . ٤/٧٥(اية املطلب : انظر) ١٠(
 ) . ٦/٣١٣(واموع ،)٣٢١١(العزيز : انظر) ١١(
إمـرة    وىلت ،صر وفاحتهاأمري م ،القرشيعمرو بن العاص بن وائل السهمي  ،أبو عبداهللا: عمرو بن العاص) ١٢(

  ). هـ ٤٣( سنةتويف   ،رضي اهللا عنهم، يف عهد معاوية: ، والثانيةيف عهد عمر بن اخلطاب: األوىل ؛مصر مرتني

 א

 א
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٢٠٣ 

بإسناد صـحيح   رواه أبوداود . هي أيام التشريق :وهو ابن أنس قال مالك )) عن صيامها
فيـه بيـان    )٢(، ورواه الشافعي يف اإلمالء بإسناد صحيح)١(شرط البخاري ومسلمعلى 
  :الغد من يوم األضحى، ويف صحيح مسلم عن الـنيب   )٣(]من[وأن ذلك كان  ،القصة

روى الشافعي يف اإلمالء بسـند   )٤()) ىالَعت ِهللا وشربٍ وذكْرٍ يام أَكْلٍأَيام التشرِيقِ أَ ((
 ي طَالبٍ بِأَ نب يلا عبينما نحن بِمنى إذَ :القَ )٦(أُمه نع )٥(مٍيلس نعمرِو ب نع صحيحٍ 

لَعى لٍ ومجهو نَّإِ ولُقُي   ولَ اللَّهسر طُ )٧(هذه إِنَّ :((ولُقُي امبٍ فَـالَ    أَيـرشـمٍ وع
نومصي  دجيوز للمتمتع العادم اهلدي صومها عن األيام الثالثة الواجبـة  : والقدمي )٨())أَح
ا عنهم اُهللا يضرعائشةَ وبن عمر  ا نعملاروى البخاري : )١٠(، واختاره املصنف)٩(يف احلج

                                                                                                                                            
 )]٧٣٨/ص(تقريب التهذيب  ،)٧/٤٩٣(طبقات ابن سعد  ،)٣/١١٨٤(االستيعاب و ،)٤/٥٣٧(اإلصابة [
أبـو داود   ،)٨٤٠(بـرقم   ،ماجاء يف صيام أيـام مـىن  : باب ،الصيام: كتاب) ١/٣٧٦(موطأ مالك : انظر) ١(
: كتـاب ) ٣/٣١١(يف صحيحه ابن خزمية و ،)٢٤١٨(صيام أيام التشريق برقم : باب ،الصيام: كتاب) ٢٧٤/ص(

: كتاب) ٤/٢٦٠(الكربى يف البيهقي و ،)٢١٤٩(برقم  ،الزجر عن صيام أيام التشريق بتصريح ي :باب ،الصيام
والبيهقي يف معرفة  ،)٨٠٤١(برقم  وال تطوعاً يوم الفطر وال يوم النحر وال أيام مىن فرضاً ال يصام :باب  ،الصيام

يف سـننه  الـدارمي  و ،)٢٦٠٢(برقم  ،األيام اليت ي عن صومها: باب ،الصيام: كتاب) ٣/٤٤٠السنن واآلثار 
صـحيح  : انظر. األلباين وصححه  ،)١٧٦٧(برقم  ،النهي عن صيام أيام التشريق: باب ،الصيام: كتاب ) ٢/٣٨(

 ) . ٢/٧٣(سنن أيب داود 
يف معرفة السنن واآلثار للبيهقي  واحلديث موجود ،سبق أن ذكرنا أن الذي يغلب على الظن أن اإلمالء مفقود) ٢(

 ) .٢٦٠٢(برقم  ،األيام اليت ي عن صومها: باب ،الصيام: كتاب ) ٣/٤٤٠( 
 ) . ج ( و ) ب ( ساقط من )  ٣(
 ) . ١١٤١(١٤٤برقم  ،حترمي صوم أيام التشريق: باب ،الصيام: كتاب) ٤٤١/ص(ه حسلم يف صحيرواه م) ٤(
قال ابن حجـر يف   ،البخاري يف الصالة واألدبله بن خلدة الزرقي األنصاري املدين أخرج : عمرو بن سليم) ٥(

  . ة يرؤ :ويقال له) هـ١٠٤(مات سنة ، ثقة من كبار التابعني :التقريب
 )]٧٣٧/ص(، وتقريب التهذيب)٥/١٦٧(الثقات ، و) ٣/٩٨٣(التعديل والتجريح و ،)٥/٧٢(سعد طبقات ابن [
سعد يف طبقاته يف  ذكرها ابن ،النوار بنت عبد اهللا بن احلارث بن مجاز حليف بين ساعدة :عمرو بن سليم  أم) ٦(

 . ترمجة ابنها عمرو بن سليم 
 . إخل . .إن هذه األيام أيام طعام وشراب ) أ ( يف )  ٧(
بـرقم   ،األيام اليت ي عن صـومها : باب ،الصيام: كتاب) ٣/٤٣٩(معرفة السنن واآلثار أخرجه البيهقي يف ) ٨(
 ) . ٢٤٠/ص(مسند الشافعي : انظرو ،)٢٦٠٠(
 ) .٣/٢١١(والعزيز ،)٣/٥٦٠(البيان : انظر) ٩(
 ) . ٦/٣١٥(اموع : انظر) ١٠(
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٢٠٤ 

وهذه الصيغة  )١( )) الْهدي نْ يصمن إال لمن مل يجِدأَيامِ التشرِيقِ أَ يرخص يفْ  ملَ:((الَاَقَ
ألن له سبباًَ، فعلى : باحلاجة، وقيل: يف حكم املرفوع، واختلف يف تعليله على القدمي فقيل

أيب األول الجيوز لغري املتمتع وهو األصح الذي قاله األكثرون، وعلى الثاين جيوز وهو قول 
إسحاق، وعلى هذا خيتص مباله سبب من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع له سبب، أما 
ماالسبب له فقال القاضي أبو الطيب، واحملاملي، والسرخسي، وصاحب العدة، وأكثـر  

إا : )٣(، وحكى اإلمام)٢(وجعلوه مثل األوقات املكروهة ،أنه الجيوز اتفاقاً :الناقلني لذلك
بالسبب منهي  أن صيام يوم الشك//  مث ذكر عقيبه، تع كيوم الشكإا يف غري صوم التم

عنه، ويف صحته وجهان، وهذا الينايف مانقله األولون من االتفاق على التحرمي بال سبب، 
غري املتمتع، وهـذا   )٥(]عن[أطلق وجهني يف جواز صومها تطوعاً  )٤(لكن صاحب البيان

ال حيل واليصح جزماً؛ ال ملتمتـعٍ وال لغـريه،   كله تفريع على القدمي، أما على اجلديد ف
واملختار يف املسألة أنه الجيوز لغري املتمتع بسبب والبغري سبب، وأما املتمتع ففيه نظر من 
جهة أن احلكم بالرفع على حديث ابن عمر وعائشة ليس صرحياً، فال يقوى على حديث 

  . علي 
 خالفـاً أليب // اق األصحاب باتف)  والحيل تطوع يوم الشك بال سبب: ( قال

الَّذي يشك فيـه  الْيوم  صام نم :((أَنه قَاَلَ  عمارٍ نع، لنا ماروي )٧(ومالك )٦(حنيفة
)٨(حسن صـحيح رواه أبو داود والترمذي وقال هو حديث  )) فَقَد عصى أَبا الْقَاسمِ 

، 
                                                 

 ). ١٩٩٨ـ ١٩٩٧(برقم  ،صيام أيام التشريق: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٨/ص(رواه البخاري ) ١(
 ) . ٦/٣١٥(اموع : انظر) ٢(
 .  ) . ٤/٧٤(اية املطلب : انظر) ٣(
 ) .٣/٥٦٠(البيان : انظر) ٤(
 . من ) أ ( يف )  ٥(
)) كْره عندنا ويكْره عند الشافعي وأَما صوم يومِ الشك بِنِية التطَوعِ فَلَا ي): (( ٢/٧٨(بدائع الصنائع يف قال )  ٦(

 ) .١٣٧/ص(اجلامع الصغري و ،)٢/٣١٥(شرح فتح القدير و ،)٢/٧٨(بدائع الصنائع : انظر
نه مسع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشـك  إ: (( قال مالك): ٣/٣٦٩(قال ابن عبدالرب يف االستذكار) ٧(

مث جاء الثبت أنه من رمضـان أن   صيام رمضان ويرون أن على من صامه على غري رؤيةفيه من شعبان إذا نوى به 
 )) . عليه قضاءه وال يرون بصيامه تطوعا بأساً

والترمـذي   ،)٢٣٣٤(بـرقم   ،كراهية صوم يوم الشـك : باب ،الصوم: كتاب) ٢٦٦/ص(رواه  أبو داود )  ٨(
) ٨/٣٥١(يف صحيحه ابن حبان و ،)٦٨٦(برقم  ،كماجاء يف كراهية يوم الش: باب ،الصوم: كتاب) ١٣٣/ص(

/١٤٢ 

/٢٦ 
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٢٠٥ 

     :وقولـه   ،)٢(خيتلفون يعين يف ذلـك  عندهم وال أن هذا مسند )١(وذكر ابن عبد الرب

)) هتيؤروا لرأَفْطو هتيؤروا لومفَإِنْ  ،َصفَ غُم كُملَيلعانَ    واأكْمبـعةَ شـدثَالع ـني٣()) ث(  
 )٤())هفَلْيصم اًيصوم صوم انَكَ أو يومينِ إال رجالً رمضانَ بِصومِ يومٍ واال تقَدم(( :وقوله

ـ   يتحفَّظُ  اللَّه ولُسر انَكَ(( :وعن عائشة، رضي اهللا عنها، قالت مانَ مـاال    نبـعش
رواه أبو  )) ثني ثُم صامثَاله فَإِنْ غُم عليه عد  ،ثُم يصوم لرؤية رمضانَ ،غَيرِه نم يتحفَّظُ 
)٥(داود

)٦(إسناده صحيح: وقالوالدارقظين  
  : قـال رسـول اهللا   : وعن حذيفة قـال  ،

ـ تـرو  ىتحثُم صوموا  ،تكْملُوا الْعدةَأو لَ الَا الْهِترو ىتتقَدموا الشهر ح الَ (( أو لَ الَا الْهِ
 )٨(والنسـائي  )٧(رواه أبـو داود  ،صحيح علـى شـرط الصـحيحني    ))تكْملُوا الْعدةَ
  .  )١(الصحيحة يف هذا كثرية واألحاديث ،)٩(والدارقطين

                                                                                                                                            
 ،الصـيام : كتاب) ٨/٣٦٠(يف صحيحه ابن حبان و ،)٣٥٨٥(برقم  ،يف صوم يوم الشك :فصل ،الصيام: كتاب
: كتـاب ) ٣/٢٠٤(يف صـحيحه  ابن خزمية و ،)٣٥٩٥(برقم  ،دكر الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه: باب
صيام : باب ،الصيام: كتاب) ٢٤٢/ص(النسائي   ،)١٩١٤( ،ي يشك فيهالزجر عن صوم اليوم الذ :باب ،الصيام

بـرقم   ،ماجاء يف صـيام يـوم الشـك   : باب ،الصيام: كتاب) ١٨٠/ص(ابن ماجه  ،)٢١٨٨(يوم الشك برقم 
)١٦٤٥(. 
: من مصـنفاته   ،يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ،أبو عمر: ابن عبد الرب) ١(

  ) . هـ٤٦٣(تويف سنة ،وغريها وفضل العلم ،واالستيعاب ،واالستذكار ،التمهيد شرح املوطأ
األنسـاب   ،)٢/٨٤٢(فهرس الفهارس واألثبـات   ،)٤٣٢/ص(طبقات احلفاظ و ،)٤٤٠/ص(الديباج املذهب [ 
)٤/٤٧٢[ ( 
 ) . ٣/٣٦٩(االستذكار: انظر)  ٢(
قول النيب إذا رأيتم اهلالل فصومو وإذا رأيتموه فأفطروا، : باب ،الصوم: يف كتاب) ٣٦٢/ص(رواه البخاري )  ٣(

 ،وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته: باب ،الصيام: يف كتاب ) ٤٢٠/ص(و مسلم  ،)١٩٠٩(برقم 
 ) .١٠٨١(٢٠برقم  

 ،)١٩١٤(التقدموا رمضان بصوم يـوم أو يـومني بـرقم    : باب ،الصوم: كتاب) ٢٦٣/ص(رواه البخاري ) ٤(
 .)١٠٨٢(ـ ٢١وم يوم أو يومني برقم التقدموا رمضان بص: ، بابالصيام: كتاب) ٤٢٠/ص(ومسلم

 . ) ٢٣٢٥( برقم  ،إذا غُمي الشهر: باب ،الصوم: كتاب يف) ٢٦٥/ص(رواه أبو داود )  ٥(
  .)  ٢١٣٠(برقم  ،)٢/١٣٧(سنن الدارقطين : انظر)   ٦(
 ) . ٢٣٢٦(برقم  ،إذا أغمي على الشهر: باب ،الصيام: كتاب) ٢٦٥/ص(رواه أبو داود) ٧(
 .)٢١٢٦(برقم  ،ختالف على منصور يف حديث ربعيدكر اال: الصيام، باب: كتاب) ٢٣٧/ص(وراه النسائي) ٨(
 ) .  ٢١٤٧(برقم  ،الصيام: كتاب) ٢/١٤١(قطين ررواه الدا) ٩(
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٢٠٦ 

 وشـذ  ،يصـح : والثـاين  ،كيوم العيـد  )فلوصامه مل يصح يف األصح : ( قال
والوجهـان  ، ألنه يف اجلملة قابل للصـوم  ؛السرخسي فصححه وهو اختيار ابن الصباغ

 ،ين الوجهنيولو نذر صومه فهو على هذ ،)٢(وقات املكروهةكالوجهني يف الصالة يف األ
  .  )٣(قاله يف التهذيب، ولوصامه خرج عن نذره ،فإن قلنا يصح فليصم يوماً آخر

أمـا إذا   ) وكذا لو وافق عادة تطوعـه ، وله صومه عن القضاء والنذر(: قال

 انَكَ أو يومينِ إال رجالً رمضانَ بِصومِ يومٍ واال تقَدم(( :تطوعه فلقوله  )٤(]عادة[وافق
موص ومصاًي مصفَلْيومثال ذلك أن يكون عادته صوم الدهر، أو صـوم  )٥(عليه متفق ))ه ،

يوم وفطر يوم، أو يوم معني كاالثنني فوافقه، والكراهـة يف ذلـك بالخـالف بـني     
ال : ، وأما القضاء والنذر فإذا صامه فيه أجزأ، ويف كراهته وجهان، أصحهما)٦(األصحاب

يكره، والثواب له، وهو قول القاضي أيب الطيب، ورد عليه ابن الصباغ؛ : يكره، والثاين
، وقد سكت املصنف عن مسألتني )٧(ألنه إذا جاز يف التطوع الذي له سبب فالفرض أوىل

ولنقدم مقدمة وهو أنه ورد يف  ،وصله مباقبلهإحدامها، إذا مل يكن له عادة، ولكنه : مهمتني

ــه  ــديث قول ــعبانُ ا انتذَإِ : (( احل ش ــف واصــوم صــال ت ــة ))  ف   ويف رواي
، وقال الترمـذي حسـن   )٨(األربعة وهو حديث رواه))  انُضمر ونَكُي ىتح اميصالَفَ(( 

                                                                                                                                            
 ) .٦/٢٩٦(اموع: انظر) ١(
 ) .٣/٥٥٦(البيان ) ٣/٢١٢(والعزيز  ،)٣/١٥٤(التهذيب  ،)١/٢٣٨(الوجيز : انظر) ٢(
 ) . ٣/١٥٥(التهذيب: انظر) ٣(
 ) . أ ( ساقط من )  ٤(
 . )٢٠٥/ص(سبق خترجيه يف ) ٥(
 ) ٣/٥٥٥(البيان : انظر) ٦(
 ) .  ٣/٢١٢(العزيز :  انظر) ٧(
بـرقم   ،نماجاء يف كراهية الصوم يف النصف الثاين من شعبا: باب ،الصوم: كتاب) ١٤١/ص(رواه الترمذي ) ٨(
 ،)٢٣٣٧(برقم  ،فيمن يصل شعبان برمضان وكراهية ذلك: باب ،الصوم: كتاب) ٢٦٦/ص(وأبو داود  ،)٧٣٨(
: كتاب) ١٨١/ص(وابن ماجة  ،)٢٩١١(صيام شعبان برقم: باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٧٢(الكربى يف النسائي و

 ) . ١٦٥١(برقم  ،ماً فوافقهماجاء يف النهي عن أن يتقدم رمضان بصوم إال من صام صو: باب ،الصيام

א
א
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٢٠٧ 

)١(وقال املنذري ،ومل يضعفه أبو داود يف سننه ،صحيح
: مه على أحاديث املهذبيف كال  

قـال   به، )٢(تفرد العالء بن عبد الرمحنألنه ليس له علة إال  ؛واألمر كما قال إنه صحيح،
وقال  ،علم أحداً رواه غري العالءأ ال: وقال النسائي ،النعرفه إال من هذا الوجه: الترمذي

ـ أيضاً   وقال أمحد ،الحيدث به )٤(، وكان ابن مهدي)٣(هو حديث منكر: أمحد بن حنبل
ـ  وهذا كلـه  . أمحد   ، انتهى كالم)٥(إن العالء الينكر من حديثه إال هذا احلديث:أيضاً 

نه مل يسمع أحداً ، وإإنه ثقة :)٧(، وقال أمحد)٦(ألن العالء ثقة احتج به مسلم ؛اليقدح فيه
، روى عنه مالـك وغـريه مـن    صاحل :)٩(امت الرازيح، وقال أبو )٨(أحداً ذكره بسوء

ا عرف ذلك فإن صام بعـد نصـف   إذ، )٢(ضعفه )١(وإن كان حيىي بن معني، )١٠(األثبات
                                                 

 احلافظ زكي الـدين  ،عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة بن سعد بن سعيد ،أبو حممد: املنذري )١(
، مفيـدة  وله عليه حـواشٍ  ،وخمتصر سنن أيب داود ،خمتصر مسلم :مصنفاتهمن  ،املنذري الشامي األصل مث املصري

  ) . هـ٦٥٦(تويف سنة  ،بعض أحاديث املهذب بأسانيده يف جملدوخرج  ،وكتاب الترغيب والترهيب
 )]٤/١٤٣٦(تذكرة احلفاظ ،)١/٤٤٢(وطبقات ابن قاضي شهبة ،)٨/٢٥٩(طبقات الشافعية الكربى [
قال  ،وحرقة من جهينة ،العالء بن عبدالرمحن بن يعقوب احلرقي موىل حرقة ،أبو شبل :العالء بن عبد الرمحن) ٢(

  ) . هـ١٣٢(تويف سنة  ،من اخلامسة، صدوق رمبا وهم: ريبابن حجر يف التق
 ) ]٧٦١/ص(وتقريب التهذيب  ،)٥/١٧٢(ذيب التهذيب  ،)٦/٥٠٨(التاريخ الكبري  ،)٢/٦٣(رجال مسلم [
 .  مل أعثر عليه)  ٣(
ظ كان مـن احلفـا   ،عبدالرمحن بن مهدي بن حسان األزدي موالهم العنربي البصري أبو سعيد، :ابن مهدي) ٤(

  . )هـ١٩٨(، تويف سنة من التاسعة ،عارف بالرجال واحلديث ،ثقة ثبت حافظ: قال ابن حجر يف التقريب ،املتقنني
تقريـب   ،)١٠/٦٩(املنتظم  ،)١/٤٥٤(رجال البخاري و ،)١/٤٢٠(رجال مسلم و ،)١/٢٠٦(طبقات احلنابلة [

 )]٦٠١/ص(التهذيب 
ومعرفـة السـنن    ،)١/٣٧٨(احملرر يف احلديث ) ٢/٤٤٠(نصب الراية  و ،)١٠/٢٧٣(عمدة القاري  :انظر) ٥(

 ). ٣/٣٥٣(واآلثار 
 ) . ٥٨ ،٥٠، ٤٢/ص(صحيح مسلم : انظر) ٦(
 ) . ٢١٧/ص(سؤاالت أيب داود : انظر) ٧(
  ،)٢/١٨٧(اجلوزي  البنالضعفاء واملتروكني و ،)٥/١٧٢(ذيب التهذيب : انظر) ٨(
ئمة احلفاظ األثبـات  األأحد  ،نذر بن داود بن مهران احلنظلي الرازيحممد بن إدريس بن امل: أبو حامت الرازي) ٩(

   ) . هـ٢٧٧(تويف سنة  ،العارفني بعلل احلديث واجلرح والتعديل
البداية والنهايـة   و ،)١٠/٤٣٨٤(بغية الطلب يف تاريخ حلب و ،)٢/٥٦٧(تذكرة احلفاظ و ،)٩/١٣٧( الثقات[
)١١/٥٩[( 
 ). ٥/١٧٢(ذيب التهذيب : انظر) ١٠(

/٢٦٩ 
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٢٠٨ 

جيـوز  : ، والثـاين )٣(أصحها الجيوز للحـديث   : يوم الشك فأربعة أوجهغري// شعبان 
وهـو اختيـار   ، يكره كراهـة ترتيـه  : والثالث ،)٤(وبه قطع املتويل والروياين، واليكره
يثبت عنده احلديث كمـا  من املتويل والروياين مل  وكل، ، والوجهان ضعيفان)٥(الروياين

اليتقدم الشهر بصوم يـوم واليـومني،   : لرابعوا ،، وقد بينا صحته)٦(صرح به يف كالمه
 واتقَـدم  الَ (( ملفهوم قوله  )٧(الصباغيجي وابن نوجيوز بأكثر وهو مقتضى كالم البند

ــومٍ   ــومِ يــــــــ ــانَ بِصــــــــ    رمضــــــــ
بقوله  منطوق النهي عن الصوم بعد النصف مقدم وقد اعترض أن :وجوابه )٨()) أو يومينِ
  لَْ  ((لرجلهتمانَ  صبعرِ شرئاً ؟ من سيذَإِفَ لَاَقَ ،ال لَاَقَ// شموي مفَص تاً ا أَفْطَر(( 

: أوله، وقيـل : أنه اختلف يف تفسري السرر فقيل: ، وجوابه)٩(ويف رواية يومني متفق عليه
، فعلى هذا حيتمل أن يكـون ذلـك   )١٠(آخره: أوسطه ـ وهي األيام البيض ـ، وقيل  

  . عن نذر أو غريه  صوم ليهالشخص كان ع
النتفـاء  )١١(وإن صام يوم الشك فإن وصله مباقبل نصف شعبان جاز بالخالف ،

 ))قْبِلُوا الشهر اسـتقْباالً تست الَ ((: قصد استقبال رمضان، وقد فُهِم هذا املعىن من قوله

                                                                                                                                            
قـال   ،الغطفاين موالهم البغدادي بن زياد بن بسطام املري حيىي بن معني بن عون ،أبو زكريا: حيىي بن معني)  ١(

  ) .هـ١٣٣(تويف سنة  ،العاشرة إمام اجلرح والتعديل من ،ثقة حافظ مشهور: ابن حجر يف التقريب
 ])١٠٦٧/ص(والتقريب ،)٢/٤٢٩(تذكرة احلفاظ  ،)٧/٣٥٤(طبقات ابن سعد و) ١/٤٠٢(طبقات احلنابلة [
 ) . ٢/١٨٧(اجلوزي  البنالضعفاء واملتروكني و ،)٥/١٧٢(ذيب التهذيب  :انظر) ٢(
 ) . ٦/٢٩٣(اموع : انظر) ٣(
 )  .٦/٢٩٣(واموع  ،)٤/٣٤٧(حبر املذهب: انظر) ٤(
 ) . ٤/٣٤٧(حبر املذهب: انظر) ٥(
 ) . ٤/٣٤٨(املصدر السابق : انظر) ٦(
 ) . ٦/٢٩٢(اموع : انظر) ٧(
 . ) ٢٠٥/ص(يف سبق خترجيه ) ٨(
كتاب ) ٤٥١/ص(ومسلم ،)١٩٨٣(برقم  ،صوم آخر الشهر: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٧/ص(رواه البخاري ) ٩(

 ) . ١١٦١(ـ ١٩٩برقم  ،صوم سرر شعبان: باب  ،الصيام: 
 ) .٣/٣٥٤(معرفة السنن واآلثار : انظر) ١٠(
 ) .٦/٢٩٢(واموع  ،)٤/٣٤٧(حبر املذهب : انظر) ١١(

/١٤٣ 

א
א
א

 



א אא

 

٢٠٩ 

  ب ، وإن وصـله مبـا بعـد النصـف قطـع صــاح      )١(رواه النسائي بإسناد صحيح
  )٤(، فلم حيك فيه خالفاً مع أن إطالقـه يف التنبيـه  )٣(بأنه الجيوز وتبعه املصنف )٢(املهذب

يقتضي اجلواز، وكذا مقتضى قول من جيوز الصيام بعد النصف فإنه يكون قـد وصـله   
اجلائز على ذلك القول ماعدا يوم الشك، أما يوم الشك فيحرم : بصيام مباح، إال أن يقال

القوة على صـوم  : ومعىن االستقبال، واملعين يف النهي عن االستقبال قيلالجتماع النهي 
  . رمضان فهو ضعيف؛ ألن صوم شعبان كله اليكره، وقيل غري ذلك 

 وكأنه استغىن عنها مبا تقدم أنه إذا نوى ليلـة  ،صومه عن رمضان: املسألة الثانية  
كونه منـه، وقـد اتفـق     الثالثني من شعبان صومه عن رمضان مل يقع عنه إذا مل يعتقد

خالفاً  )٥(أصحابنا على حترمي صومه عن رمضان وعدم صحته حلديث عمار وغريه مما سبق
يف رواية إن كانت السماء مصحية كره صومه، وإال وجـب  : )٦(خالفاً ألمحد حيث قال

صومه عن رمضان، ويف رواية إن صام اإلمام صاموا وإال أفطروا، وعنه رواية مثل مذهبنا 
ملشهورة عنه، وحقيقة مذهبه الخيتص بيوم الشك بالتفسري الذي نقوله حنن، واألوىل هي ا

)٧(بل يوم الثالثني من شعبان مىت كان يف ليلته غيم وجب صومه عنده
وعندنا إما حرام  ،

                                                 
، )٢١٢٩(ذكر االختالف على منصور يف حديث ربعي، برقم: الصيام، باب: كتاب) ٢٣٨/ص(رواه النسائي ) ١(

 ،الصـوم : كتاب) ٣/٢٠٤(يف صحيحه ابن خزمية و، )٢١٨٩(برقم  ،صيام يوم الشك: ، ويف باب )٢١٢٩(برقم
الكربى يف البيهقي و ،)١٩١٢(برقم  ،بانذكر العلة اليت من أجلها زجر عن الصوم يف النصف األخري من شع: باب

النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومني والنهي عـن صـوم يـوم     : باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٠٧(
هـذا حـديث   : وقـال  ) ١٥٤٧(برقم ،الصوم: كتاب) ١/٥٨٧(املستدرك واحلاكم يف  ،)٧٧٣٦(برقم  ،الشك

ذكر العلة اليت من أجلها : باب ،الصيام: كتاب) ٨/٣٥٧( صحيحه يفابن حبان ورواه  خيرجاه،صحيح اإلسناد ومل 
 ) .٣٥٩٠(برقم  ،زجر عن الصوم يف النصف األخري من شعبان

 ) . ١/٢٤٦(املهذب : انظر) ٢(
 ) . ٦/٢٩٣(اموع : انظر) ٣(
 ) .٩٨/ص(التنبيه : انظر) ٤(
 ) . ٢٠٤/ص(: انظر) ٥(
 ) . ٣/١٩١(واإلنصاف  ،)٤/٤٨٤(املغين : انظر) ٦(
فإن كانت السماء  ،طلبوا اهلالل ،وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً: قال اخلرقي رمحه اهللا يف خمتصره) ٧(

املغـين  : انظـر . وإن حال دون منظره غـيم أو قتـر وجـب صـيامه      ،السماء مصحية مل يصوموا ذلك اليوم
)٤/٣٢٥،٣٣٠. ( 



א אא

 

٢١٠ 

يف  )١(وإما جائز على ماسنبني، والجيب بال خالف خالفاً له، وصنف أبو يعلى احلنبلـي 
جزًء يف الرد عليه، ونصرة //  )٣(طيب أبو بكر البغدادي، وصنف اخل)٢(مذهبه جزءاًنصرة 

يعلى به مما حيتمل التعلق بـه  ، وغاية مامتسك أبو )٤(ونصرة قول الشافعي ومجهور العلماء
وهو أعلم بتفسريه،  ،احلديث وهو راوي )٥()) اًمائص مِيغي الْف حبِصي انَكَ رمع ناب نَّأَ ((

وا شعبان لصوم رمضان، وروى عن غري ابن عمر بتفسريه، ويكون معىن فاقدروا له ضيق
ـ  ((:اليوم الذي خيتلف فيه يف عائشةمن الصحابة أيضاً صيامه، وقول  ا مموي ومَألنْ أَصن 

ونقل اخلطيب املنع عن صومه عـن   )٦())رمضانَ نا مأُفْطر يوم نْأَ نم شعبانَ أَحب إيلَّ
ار، وحذيفة، وابن عمر، وابن عباس، وأنس وأيب سعيد عمر، وعلي، وابن مسعود، وعم

                                                 
ليه انتهت  ،سني بن حممد بن خلف بن الفراء الفقيه احلنبليحممد بن احل ،القاضي أبو يعلى : أبو يعلى احلنبلي ) ١(

مصنفاته تزيد على مخسة ومخسني مصـنفاً علـى مـاذكر     ،رمحهما اهللا ،أمحد بن حنبلاإلمام الرئاسة يف مذهب 
تويف سـنة   ،والعدة يف أصول الفقه ،وشرح خمتصر اخلرقي ،منها إجياب الصيام ليلة اإلغماء ،صاحب معجم الكتب

  ) . ـه٤٥٨(
املعـني يف طبقـات احملـدثني     ،)٤/٥٥٧(أليب بكـر البغـدادي    ،تكملة اإلكمال  ،)٢/٣٩٥(املقصد االرشد [
 )]١٣٢/ص(
 ) . ٦٣/ص( معجم الكتب :انظر.  إجياب الصيام ليلة اإلغمام:  اسم الكتاب) ٢(
تفقه علـى   ،احلديث أحد حفاظ ،أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي : اخلطيب أبو بكر البغدادي )  ٣(

والنهي عن صوم يوم الشك  ،منها تاريخ بغداد اً،مصنفاته تزيد على ستني مصنفغريه، و ،القاضي أيب الطيب الطربي
  ) . هـ٤٦٠(تويف سنة  ،والفقيه واملتفقه وغريها

 )]٣/١١٣٥(تذكرة احلفاظ و ،)١/٢٤٦( بن قاضي شهبةطبقات او ،)٤/٢٩(ية الكربىعطبقات الشاف[
 ) .٦/٢٩٦(واموع  ،)١/٥٠٠(معجم األدباء : انظر.  النهي عن صوم الشك :لعله : الكتاب اسم)٤(
يف البيهقـي  و ،)٢٣٢٠(برقم  ،وعشرين الشهر يكون تسعاً: باب ،الصوم: كتاب) ٢٦٤/ص(رواه أبو داود )  ٥(

، )٧٧١٢(بـرقم   ،والاملتطوع يدخل يف الصوم بنية من النهار قبل الـز : باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٠٤(الكربى 
إا زيادة يف رواية أيب  :)٦/٢٩٧(قال النووي يف اموع  ،)٢/٤٩(صحيح سنن أيب داود : انظر ،وصححه األلباين

 . داود 
بـرقم   ،من رخص من الصحابة يف صوم يوم الشك :باب ،الصوم: كتاب) ٤/٢١١(الكربى يف البيهقي  رواه )٦(
 ) .٢٤٤٩(برقم  ،الصوم لرؤية اهلالل: باب ،الصوم: بكتا ،ومعرفة السنن واآلثار ،) ٧٧٦٠(

 ٢٧/أ
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طـرق  ب ، وأيب هريرة، وعائشة، وخالئق من التابعني واخلالفني، وبني اخلطي)١(اخلدري
احلديث، حبيث الحيتمل التأويل الذي ذكرناه، وقد ذكرناها فيما سبق وأجاب عن فعـل  

وفتواه أصـح مـن   : )٢(]لقا[ابن عمر بأنه روي عنه أنه كان يقول ويفيت خبالف ذلك، 
نسبق رمضان : فعله، يعين التطرق والتأويل إىل فعله، وروى اخلطيب عن ابن عمر أنه سئل

أُفٍّ أفٍّ صوموا مع الْجماعة، وأَفْطـروا مـع    ((:حىت اليفوتنا منه شيء فقال ابن عمر
ةاعمفيه، وعن ابن عمـر يف   خمتلف )٤(، إسناده صحيح إال عبد العزيز بن حكيم)٣())الْج
وهذا هو األشبه بابن : قال اخلطيب ،)٥())لَوصمت السنةَ كُلَُّها َألفْطَـرته  ((:يوم الشك

اتهد يف اقتفاء آثاره واالقتداء بأفعاله، وماروي  وهو ،ألنه اليظن به خمالفة النيب  ؛عمر
يتبني، وما ادعوه من معـىن  من صومه يوم الشك حيمل على أنه كان يصبح ممسكاً حىت 

أقدروا له التساعدهم اللغة عليه؛ ألن معناه على ماقلناه صحيح بإمجـاع أهـل اللغـة،    
  .  )٦(والحاجة إىل التطويل، فإنه ليس للخصم يف ذلك دليل

                                                 
 ،من احلفاظ املكثرين كان ،األنصاري يسعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد اخلزرج :أبو سعيد اخلدري) ١(

ـ ٦٤(تويف سنة : أختلف يف تاريخ وفاته فيل ،وأخرج له أصحاب الكتب الستة ،الكثري  حفظ عن رسول  ) هـ
   .وقيل غري ذلك 

 )]٢/٦٠٩(وذيب التهذيب  ،)٤/٤٤(تذكرة احلفاظ ، و)٤/١٦٧١(االستيعاب و ،)٣/٦١(اإلصابة [
 . فأقول ) أ ( يف )  ٢(
 . ومل أعثر عليه يف كتب اآلثار  ،)٦/٣٠٣(اموع : انظر)  ٣(
 ،بن عمراعن  ييرو ،عداده يف أهل الكوفة ،عبد العزيز بن حكيم احلضرمي ،أبو حيىي  :عبدالعزيز بن حكيم)  ٤(

بن اه حيىي وثق ،بن أيب حكيما :وهو الذي يقال له ،)هـ١٣٠( تويف بعد سنة   ،وإسرائيل ،روى عنه الثوري ،عمر
  . ليس بقوي :وقال أبو حامت ،معني

 )]٢/٣٩٧(املغين يف الضعفاء  ،)٣/١٤(الضعفاء الكبري  ،)٥/٣٧٩(اجلرح والتعديل  ،)٥/١٢٥(الثقات [
النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يـوم أو   : باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٠٩(كربى اليف البيهقي  رواه )  ٥(

: بـاب  ،الصـوم : كتاب) ٢/٣٢٢(يف مصنفه ابن أيب شيبة و ،)٧٧٤٧(برقم  ،يومني والنهي عن صوم يوم الشك
 ) . ٩٤٩١(ماقالوا يف اليوم الذي يشك فيه برقم 

وأنـه ذكـر    ،وقد ذكر النووي أن الكتابني عنـده )  ٣٠٩ـ ٦/٢٩٦(مضمون الكتابني يف اموع : انظر) ٦(
 . وهذا الذي ذكره  السبكي يبدو أنه ملخص منه  ،مقاصدمها وال أخل بشيء حيتاج إليه مما فيهما
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 أو شهد ا صبيانٌ ،وهو يوم الثالثني من شعبان إذا حتدث الناس برؤيته :(قال  
، والتعرض للشرط املذكور )١(ه يوم الثالثني من شعبان أمر معلومكون)  أو عبيد أو فسقةٌ
وألفـاظهم خمتلفـة   : قال القفال والفوراين والقاضي حسني وغريهم ،ذكره اخلراسانيون

أن خيتلـف   :أنه إذا مل حيصل اختالف فالشك غري متصور، ويوم الشـك  ،واملعىن واحد
)٣(، قـال اإلمـام  )٢(العبيـد والفسـاق  الناس وخيرب برؤيته من اليثبت بقوله كالصبيان و

 

، وقـال  ، الكفـار )٥(فيما حكاه الروياين، وحصل الظن بقوهلم وزاد القفال: )٤(والرافعي
)٦(اإلمام

وعند هـؤالء مـىت    ،العدل الواحد إذا قلنا اليثبت به كذلك )٨(]إن[:)٧(والرافعي 
انـت السـماء   سواًء ك، ومىت مل حيصل اليسمى شكاً ،حصل الشرط املذكور مسي شكاً

أن  يب طاهر الزيـادي أوحكي عن  ،وقال الرافعي إن هذا هو املشهور ،مصحية أو مغيمة
 أو عبـد  أو امرأةٌ شهد صيب )٩(]فإن[// تردد من اجلانبني من غري ترجيح، يوم الشك ما 

اجلانبني فليس بشك ١٠(هكذا عن أيب طـاهر الزيـادي   حكاه الرافعي ،فقد ترجح أحد( ،
ألنه إذا فرض كما ذكر كان استصحاب شعبان مرجحاً فلم حيصل التـردد   ؛وهو مشكل

، أو يكـون مـراده إذا   إال أن يريد من غري ترجيح من خارج ،من غري ترجيح كما قال
وحكـي   ،فحصل بذلك احتمال تعارض االستصحاب من غري رجحان، الناس بهحتدث 

 نت السماء مصـحية ومل يـر  كاأنه إن  :ـ  دة والفاءـباملوحـ  )١١(عن أيب حممد البايف
                                                 

 ) .١/١٩٥(اإلفصاح : انظر) ١(
 ) .٦/٢٩٣(واموع  ،)٣/٢١٢(والعزيز ،)٤/٢٦٧(حبر املذهب : انظر) ٢(
 .) ٤١٣٢(اية املطلب : انظر) ٣(
 ) .٣/٢١٢(العزيز: انظر) ٤(
 ) .٤/٢٦٩(حبر املذهب: انظر) ٥(
 ) .٤١٣٢(اية املطلب : انظر) ٦(
 ) . ٣/٢١٢(العزيز: انظر) ٧(
 ) . أ ( ساقط من )  ٨(
 . بأن )  أ ( يف )  ٩(
 ) .٣/٢١٣(العزيز: انظر) ١٠(
تفقه على أيب  ،شافعية أصحاب الوجوهأحد أئمة ال ،اخلوارزميالبخاري عبد اهللا بن حممد : حممد البايف أبو)  ١١(

كان من أفقه أهل وقتـه   :قال اخلطيب ،خذ عنه أبو الطيب واملاورديوأ ،وأيب علي بن أيب هريرة ،املروزي إسحاق
  ) . هـ٣٩٨(تويف سنة ،كان فقيها أديبا شاعراً :إسحاقوقال الشيخ أبو ، يف املذهب

/١٤٤ 
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وإذا  ،السماء مغيمـة أوىل  ، والشك يف أن إطالق الشك إذا كانت)١(اهلـالل فهو شك
خبار مـن  إمع ظن استصحاب شعبان ارد فإطالقه مع ، أطلق الشك يف هاتني احلالتني
فظهر أن مقتضى هذا الوجه إطالقه على يوم الثالثني مـن   ،اليقبل قوله املعارض له أوىل

: وقال القاضي حسني ،القائل كأنه اكتفى مبجرد االحتمال، وهذا )٢(شعبان من غري شرط
يف الناس من الصبيان والعبيد واملراهقني والفساق والعدول أن  صورة يوم الشك إذا تسامع

وهذا معىن قول املصـنف حتـدث    ،وكل واحد يدرك الرؤية على غريه ،اهلالل قد رؤي
ــه  ــاس برؤيتــــــــــــــ   ،النــــــــــــــ

  
من هو الذي رآه،أي ومل ي لَموعن الشـيخ أيب حممـد   )٣(]الزيادي[وهذه العلة مراد  ع ،
 ،)٥(من خللها وميكن خفاؤه //سماء قطع سحاب ميكن رؤية اهلالل لوكان يف ال )٤(اجلويين

: وتوسط اإلمام بينهما فقـال  ،إمنا يكون كذلك بشرط التحدث على ماسبق: وقال غريه
يكون الغـد   ال، فإذا مل يتحدثوا به فالوجه أن بطلب اهلاللإن كان يف بلد يشتغل أهلها 

وإن كان يف سفرٍ وجرى ماصوره شيخي ومل يبعد أن  ،وفيه احتمال على حال ،يوم شك
وذا جيتمع يف املسألة مخسة ، )٦(فيحتمل أن يكون يوم شك ،يكون رؤي اهلالل يف القرى

اليشترط مطلقاً وهـو وجـه    :ثاينوال ،شتراط ماذكر يف الكتاب مطلقاًا: أحدها :أوجه
وهو إن تقطع السحاب مل يشترط، : لرابعوا ،يشترط حديث الناس فقط: والثالثالبايف، 

فر مل يشـترط، وهـو   إن تقطع السحاب وكان يف الس: اخلامس ،قول الشيخ أيب حممد
لبعد ننا الرؤية لوال السحاب ظبأنه ال أثر ل: )٧(وجزم اإلمام والرافعياحتمـال اإلمـام، 
ساب، أمـا إذا  وهذا جيب أن يكون مفرعاً على املنع من اعتماد احل ،اهلالل عن الشمس

                                                                                                                                            
 )]١١/٢٩٨(البداية والنهاية  ،)١/١٦٧(شهبة  ابن قاضي، طبقات )٣/٣١٧(كربىال الشافعيةطبقات [
 .نقالً عن الرافعي ) ٦/٢٩٣(واموع  ،)٣/٢١٣(العزيز: انظر) ١(
 . بل مىت كان يوم الثالثني من شعبان فهو يوم شك  ،أي بدون اشتراط التحدث برؤية اهلالل) ٢(
 . الروياين ) أ ( يف )   ٣(
 .  )١٧٨/ص( والد إمام احلرمني: أبو حممد اجلويين)  ٤(
 ) .٤١٣٢(لإلمام اجلويين  ،اية املطلب: انظر) ٥(
 ) .٢/٢٣٣(وروضة الطالبني  ،)٣/٢١٣(والعزيز  ،)٤١٣٢(لإلمام اجلويين  ،اية املطلب: انظر) ٦(
 ) .٣/٢١٢(العزيز : انظر) ٧(

/٢٧٠ 
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يف  ، وعلـى ماقالـه  فإن صح هذا يكون وجهاً سادسـاً  ،فينبغي أن يكون شكاًجوزناه 
)١(الكتاب مل أر من شرط الظن إال اإلمام وتبعه الرافعي

، وكالم الباقني سـاكت عنـه   ،
 ،واستصحاب شعبان مسـتمر  خمربه فهذا مطرح، كذبه لريبة يفوالشك أن اخلرب قد يظن 

الشـك   )٢(]فيحصل[ولكن معارضة استصحاب شعبان، وقد يظن صدق املخرب يف نفسه
 ،، وقد يوثق باملخرب فيظن موجب خربه أقوى من االستصحاب)٣(لتعارض األصل والظاهر

وأما  ، الثانيةونص يف ،فكالم اإلمام والرافعي جيد يف إخراج احلالة األوىل ،االستصحاب
عتمد على امن صحة الصوم إذا فإن أدرجناها تناقض كالم الرافعي هنا وفيما تقدم  ،الثالثة
، هذا كالم )٦(يف صحة الصوم هناك ألنه متردد ؛يتناقض )٥(]فال[، أما كالم اإلمام )٤(ذلك

   .فيها ومل أقف للشافعي وال كثريٍ من العراقيني على كالمٍ  ،يف هذه املسألةة زكالم املراو
عليه من  يترتب//  وإما ملا ،والكالم يف حتقيقها إما أن يكون من جهة وضع االسم  

فالشـك يف  : أما األول ،فهذه ثالثة مقاصد ،وإما ملايترتب عليه من فساده ،حترمي الصوم
، وعند أهل اللغة وغالب اصطالح )٧(اصطالح األصوليني التردد بني احتمالني على التسوية

، وعلـى كـالَ   )٨(حتمـالني راجحـاً  وإن كان أحد اال، طلق التردداصطالح الفقهاء م
عارض أمرين يقتضي كُـلٌ  أو ماينشأ من ت )٩(]اجلواز[صطالحني هل املراد بالتردد مجرداال

أنه   )١٠(]عليه[ولذلك أطلق بعضهم  ،واألصح الثاين، فيه خالف ،االحتمالني منهما أحد
وعند هذا يعلَم أن  ،منهما إذا جرِد النظر إىل سببه ، أي يعتقد كُالً)١١(عتقادينعن ا عبارة

                                                 
 ) .٣/٢١٣(العزيز: انظر) ١(
 فيحتمل ) ب ( يف )   ٢(
 . ظن صدق املخرب : والظاهر ،باناستصحاب بقاء شع: األصل هنا) ٣(
  .وهناك يف صحة نية املعتمد على صدق خرب النساء والصبيان والعبيد  ،يف صوم يوم الشك هنا الكالم) ٤(
 ) . ج ( ساقط من )  ٥(
 . يف صحة نية املعتمد على صدق خرب النساء والصبيان والعبيد  ) ٦(
 ) .١/٢٣( منصور بن حممد السمعاين ،املظفر يبألقواطع األدلة يف األصول  :انظر) ٧(
قواعـد  و ،)٧٥/ص( للسيوطي ،األشباه والنظائر ،)١٣٢/ص(والتعريفات  ،)١٦٧/ص(املصباح املنري : انظر) ٨(

 ) .٣٤١/ص( حملمد عميم اإلحسان ،الفقه
 ) . ج ( واملثبت من  ،التجويز) ب ( ويف  ،التجوز) أ ( يف )   ٩(
 . عليهم ) أ ( يف )  ١٠(
 ) . ١/٦١(البحر احمليط يف أصول الفقه : ظران) ١١(

/٢٨ 
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وعند الصحو وعدم الرؤية بعـد   ،إطالق الشك عند االختالف وتعارض األمارات ظاهر
والرافعي  ،وإن كان الدليل عليه أيضاً ،وعند الغيم يقرب بعض القرب ،الترائي الوجه له

والدليل  )١()) ثنيثَالالْعدةَ  واأكْمليكُم فَعلَ غُمفَإِنْ (( :استدل لكونه ليس بشك بقوله 
ري ، واليتعلق به كبكمل عدة شعبان ثالثني هذا مايتعلق باالسمنألنا ولوحصل الشك  ،فيه
  . وإن فُرض أن رجالً علق طالقاً أو عتاقاً بيوم الشك مل يبعد أن تظهر فائدته فيه  ،طائل

الْيـوم   صـام  نم : (()٢(الصوم عمالً بقولهمايترتب عليه من حترمي : املقصد الثاين  
 كشي يمِالَّذا الْقَاسى أَبصع م وإال فال كسائر أيام  )٣()) فَقَدفإن حترر أنه يوم الشك حر

)٤(حترمي الصوم بعد نصف شعبان// لكنا قدمنا أن األصح املختار  ،شعبان
ن إولو مل نقل  ،

ـ  )٥(ومني حـرام ين التقدم بإ :اعةالصوم بعد النصف حرام فقد قال مج  ال ((:وله ـلق
مقَدنِ واتيمومٍ أو يومِ يوانَ بِصضموعلى كلٍ من هذين املذهبني صوم يوم الثالثني مـن   )٦())ر

 )٧(]حتـرمي [وإمنا تكون هذه الفائدة يف  ،شعبان حرام بكل حال حىت يظهر أنه من رمضان
 ،، وهو املشهوروغريه )٨(وهو الذي صرح به حسني ،غريه نه الحيرمأيوم الشك إذا قيل ب

إذا حرم صوم يوم الـثالثني  : بل أقول ،ولكنه ضعيف يف الدليل حبديث النهي عن التقدم
   .بطريق أوىل، لتحقق معىن التقدم  ن حيرم عند عدم الشكاملشكوك فيه عن رمضان فأل

 إال إذا ظن كونـه  ،كبطالن صومه عن رمضان والخالف يف ذل: املقصد الثالث  
وقد بينا مايف كالم  ،واستندت نيته إىل ذلك فقد قدمنا أنه يصح على األصح ،من رمضان

 ند وجود ظن رمضان الشك على األصـح،  ويلزم منه أن ع ،)٩(اإلمام والرافعي من ذلك
إن : نعم قد يقـال  ،ألن هذا الظن مل يعتربه الشرع ؛حكم الشك باقٍ: وعلى الوجه الثاين

                                                 
 ) .  ١٠١/ص(سبق خترجيه يف )  ١(
 .  كان أدق حىت اليظن ظانٌ أنه من قول النيب  ،بقول عمار بن ياسر  عمالً :لو قال) ٢(
 ) . ٢٠٤/ص(سبق خترجيه يف )  ٣(
 ) . ٦/٢٩٣(اموع : انظر) ٤(
 ). ٦/٢٩٢(اموع : انظر) ٥(
 )  .  ٢٠٥، ٢٠٤/ص(ه يف سبق خترجي)  ٦(
 . حترير ) ج ( و ) أ ( يف )  ٧(
 . )١٠٧/ص(، تقدمت يف أي القاضي حسني: حسني) ٨(
 .) ١٤٦/ص: (انظر) ٩(

/١٤٥ 
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٢١٦ 

الم هناك يف تصحيح النية فمىت حصل ظن رمضان بأي عالمة كان ونوى مستنداً إليها الك
ها مـع  الصبح بطالن تلك العالمة وكذب مث إنه قد يتحقق بعد ،صحت نيته على األصح
وذا يظهر اجلمـع   ،فينبغي أن جيب الفطر ،واختالف الناسِ فيه ،الشك يف وجود اهلالل

  .نايف بني الكالمني يف هذه الصورةوأنه الت ،)١(وهناكبني كالمي الرافعي هنا 
  واحتمال )٢(فيه اختالف أيب حممد البايف يأيت) بشك وليس إطباق الغيم(:وقوله  

)٣(اإلمام يف السفر فيه 
ن أن األصح حترميه وإذا قصد بذلك نفي التحرمي فيأيت ماقدمناه م ،

  . مطلقاً للتقدم
ـ  الَ ((: أي باألكل والشرب لقوله )  ويسن تعجيل الفطر (:قال    الُ النزياس 

رٍ ميبِخطْرلُوا الْفجويكره له إذا أراد أن  ،وإمنا يسن بعد حتقق الغروب ،)٤(متفق عليه )) ا ع
ونـص   ،رواه سعيد بن منصور عن أيب هريرة، بل يبلعه ،أن يشرب أن يتمضمض وميجه

ونه يزيـل  ـلك نه يشبه بالسواك بعد الزوالوكأ: )٦(، قال املصنف)٥(عليه صاحب البيان
وهـل   ،ومن هذا يؤخذ أن كراهة السواك التزول بالغروب مامل يفطر: قلت، )٧(فاخللو
عمد ذلك ورأى الفضـل يف تـأخريه    نْإِ )٨(يف األم: قال ،إن تأخري الفطر مكروه :نقول

  . بالليل   صائماًاليصري ألنه ؛، وإن مل ير ذلك فال بأس)٩(]ذلك[كرهت 

                                                 
 ) . ٣/٢١٢،٢١٣(زيز الع: انظرو ،وهناك يف باب النية إذا كانت مسندة إىل ظن ،هنا يف صوم يوم الشك) ١(
 ) .٦/٢٩٣(واموع  ،)٣/٢١٣(العزيز: انظر) ٢(
 .املصدرين السابقني اجلزء والصفحة : انظر) ٣(
: كتاب) ٤٢٤/ص(ومسلم  ،)١٩٥٧(برقم  ،تعجيل الفطر: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٢/ص(رواه البخاري )  ٤(

 ) . ١٠٩٨(خريه برقم أواستحباب ت ،فضل السحور وتأكيد استحبابه: باب ،الصيام: كتاب
 ) . ٣/٥٣٨(البيان : انظر) ٥(
 ) . ٦/٢٦٤(اموع : انظر) ٦(
فإنه يكره لكونه  ،وكأن هذا  شبيه بكراهة السواك للصائم بعد الزوال(( ): ٦/٢٦٤(اموع يف  قال النووي) ٧(

 . )) يزيل اخللوف 
 ) . ٤/٣٤٨(األم : انظر) ٨(
 ) . أ ( ساقط من )٩(

א א
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٢١٧ 

صائما فَلْيفْطر علـى   مكُدحأَ انَا كَذَإِ ((: لقوله )  على مترٍ وإال فماٍء( : قال  
  ،)١(حسن صـحيح  : قال الترمذي ))الْماَء طَهور التمر فَعلَى الْماِء فإنَّ يجِد مفَإِنْ لَ ،التمرِ

ـ  ماٌءفَكُن ي ملَبركَةٌ، فَإِنْ  هفَإِن مرٍتطر على فَلْيفْ ((:ولفظه ،يف اإلمالء ورواه الشافعي فإنه 
ورانَكَ:(( أنس قال وعن )٢())طَه رولُس اللَّه  لِّيصقبل أَنْ ي اتطَبعلى ر رفْطفَإِنْ مل  ،ي

اترملَى تفَع اتطَبر كُناٍء  ،مل تمن م اتوسا حسح كُنالترمـذي قـال   )٣())فَإِنْ مل ت :
، وهلذا )٥(ق البصر واحللو جيمعهاحلكمة يف التمر أن الصوم يفر إن: وقيل ،)٤(حسن غريب

قـال   ،، فإن مل جيد فعلى املـاء )٦(إن مل جيد التمر فعلى حالوة أخرى: وهلذا قال الروياين
األوىل يف زماننا أن يفطر على ماٍء يأخذه بكفه مـن النـهر، فـإن     :حسني// القاضي 

إن ماقاله القاضي حسـني  : )٨(وقال املصنف، )٧(بهات قد كثرت فيما يف أيدي الناسالش
  . مث املاء كما يف احلديث ، والصواب التمر ،والروياين شاذان

                                                 
أبـو داود  و ،)٦٩٥(بـرقم   ،مايستحب اإلفطـار عليـه  : باب ،الصوم: كتاب) ١٣٥/ص(رواه الترمذي  ) ١(
 ،الصـوم : كتاب) ١/٥٩٧(واحلاكم يف املستدرك  ،)٢٣٥٥(برقم  ،مايفطر به: باب ،كتاب الصوم) ٢٦٨/ص(

ويف معرفـة   ،)٧٩١٧(برقم  ،ما يفطر عليه :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٣٨(الكربى يف البيهقي و ،)١٥٧٥(برقم 
ضعيف : انظر ،ضعيف: قال األلباين ،)٢٥٠٨(برقم  ،تعجيل الفطر: باب ،الصيام: كتاب) ٣/٣٨٨(السنن واآلثار 

 ) . ١٨٣/ص(أيب داود 
 :بـاب  ،الصيام: كتاب) ٣/٢٧٨(يف الصحيح ابن خزمية واحلديث رواه  ،تقدم أن كتاب اإلمالء غري موجود) ٢(

الترمـذي  و ،) ٢٠٦٧(بـرقم   ،للربكة إذ التمر بركة استحباب طلباً أمر ،على التمر الدليل على أن األمر بالفطر
الكـربى  يف النسـائي  و ،)٦٥٨(بـرقم   ،ماجاء يف الصدقة على ذي القرابـة : باب ،الزكاة: كتاب) ١٢٨/ص(
وأخرجه  البيهقي يف معرفـة   ،)٣٣٢٠(برقم  ،مايستحب للصائم أن يفطر عليه: باب ،الصيام: كتاب) ٢/٢٥٤(

 ) . ٢٥٠٦(برقم  ،تعجيل الفطر: باب ،الصوم: كتاب) ٣/٣٨٧(السنن واآلثار 
 الصـوم : كتاب) ١٣٥/ص(، والترمذي )١٥٧٦(برقم  ،الصوم: كتاب) ١/٥٩٧(اه احلاكم يف املستدرك رو) ٣(

بـرقم   ،مايفطر عليـه : باب ،الصوم: كتاب) ٢٦٨/ص(وأبو داود  ،)٦٩٦(برقم  ،مايستحب عليه اإلفطار: باب
 . إسناده صحيح : وقال) ٢٢٥٥(برقم  ،الصيام: كتاب) ٢/١٦٤(والدارقطين  ،)٢٣٥٦(
 ) . ١٣٥/ص(جامع الترمذي : انظر) ٤(
 . قبل حديث أنس ) ج ( يف  ،إن احلكمة يف التمر أن الصوم يفرق البصر واحللو جيمعه: وقيلقوله ) ٥(
 ) . ٦/٢٦٤(واموع  ،)٣/٢١٤(العزيز : انظر ،وقد أوردها الرافعي والنووي. مل أجد هذه العبارة يف البحر) ٦(
 ) .٤/٣٠٢(حبر املذهب : انظر) ٧(
 ) . ٦/٢٦٤(اموع : انظر) ٨(

א

 



א אא

 

٢١٨ 

   :ام أمحد عـن الـنيب   ـروى اإلم ) وتأخري السحور مامل يقع يف شك(: قال  
ويف البخاري عن سـهل   )٢())وأَخروا السحور )١(]رالْفطْ[ا عجلُوابِخيرٍ م اسيزالُ الن الَ ((
ـ  أَنْ أُدرِك صال تيي أَهلي ثُم يكُونُ سرعأَتسحر ف تنكُ ((:سعد قالبن ا ـرِ مةَ الْفَجع 
رولِس  اللَّه (()(:ويف الصحيحني عن زيد بن ثابت قال )٣) ا منرحستع رولِس  اللَّه 

ومىت شك يف  )٤()) قال خمِسني آيةً؟ ا بينهما قَدر م انًكَم كً :تلْقُ ،ةثُم قُمنا إىل الصال
، وسكت املصنف عن أصل االسـتحباب  )٥(ومل يتسحر فاألفضل ترك السحور بقاء الليل
 نيا بم فَصلُ ((:، وقال)٦(متفق عليه ))ي السحورِ بركَةًف نَّإِتسحروا فَ ((:قال  ،لشهرته

بيرِ نحابِ أَكْلَةُ الستلِ الْكامِ أَهيصا ونامياإلمجاع : )٨(، ونقل ابن املنذر)٧(رواه مسلم ))ص
بضـم السـني األكـل يف     :والسحور.  ال إمث على من تركه ،اإلمجاع على أنه مندوب

 ؛ن الصواب الضـم إ: يلوق ،وأكثر مايروى بالفتح ،اسم املأكولِ حينئذوبالفتح  ،السحر

                                                 
 .ويف املسند اإلفطار  ،الفطور) أ ( يف ) ١(
))  ال تزال أميت خبري ماعجلوا اإلفطار وأخروا السحور (( بلفظ  عن أيب ذر) ٣٥/٢٤١(رواه أمحد يف مسنده ) ٢(

وقـال   ،أبو حامت جمهول فيه سليمان بن أيب عثمان قال) ٣/١٥٤(جممع الزوائد قال اهليثمي يف ) . ٢١٣١٢(برقم 
وسليمان بن أيب عثمان ـ هـو التجـييب ـ      ،ابن هليعة ـ عبداهللا ـ سيئ احلفظ   ،إسناده ضعيف: املسند حمققواً

 . وعدي بن حامت احلمصي جمهوالن 
: باب ،الصالة: ويف كتاب ،)١٩٢٠(برقم  ،تأخري السحور: باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٤/ص(رواه البخاري ) ٣(

 ) . ٥٧٧(رقم ب ،وقت الفجر
ومسلم  ،)١٩٢٠(برقم  ،قدر كم بني السحور وصالة الفجر: باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٤/ص(رواه البخاري ) ٤(

 ،واستحباب تأخريه وتعجيـل الفطـر   ،فضل السحور وتأكيد استحبابه: باب ،الصيام: كتاب) ٤٢٤/ص(ومسلم 
 . وللفظ ملسلم ) ١٠٩٧(ـ ٤٧برقم 

 ) . ٦/٢٦٢(واموع ،)٣٠١/ ٤(هبوحبر املذ ،)٤/٣٤٨( األم:  انظر) ٥(
ومسـلم   ،)١٩٢٣(بـرقم   ،بركة السحور من غري إجياب: باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٥/ص(رواه البخاري ) ٦(
ـ ٤٥برقم  ،واستحباب تأخريه وتعجيل الفطر ،فضل السحور وتأكيد استحبابه: باب ،الصيام: كتاب) ٤٢٤/ص(
)١٠٩٥ . ( 
واستحباب تأخريه وتعجيـل   ،فضل السحور وتأكيد استحبابه: باب ،امالصي: كتاب) ٤٢٥/ص(رواه مسلم  ) ٧(

 ) . ١٠٩٦(ـ ٤٦برقم  ،الفطر
 . ن  ابن املنذر نقل اإلمجاع عليه يف اإلشراف إ :)٦/٢٦٢(قال النووي يف اموع  ،)١٥/ص(اإلمجاع : انظر) ٨(

 . 

/٢٧١ 
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٢١٩ 

ووقت السـحور   .على أن األجر الميتنع على سبيل ااز  )١(يف الفعلألن األجر والربكة 
؛ ألن //، وفيه نظـر  )٢(قاله املصنف يف شرح املهذب، من نصف الليل إىل طلوع الفجر

ـ : ، وقبيل)٤(، وابن فارس)٣(هكذا قاله اجلوهري، قبيل الفجر// السحر يف اللغة  غري بالتص
نعـم تـرك    :فإذا قال نافع أسحرنا، يا ((: وكان ابن عمر يتهجد ويقول ،تفيد القرب

وحيصل السـحور   ،وهذا يدل على قربه من الصبح جداً )٥())الصالة وأخذ يف االستغفار
ــأكول   ــل املــــــــــــــ   بقليــــــــــــــ

  
  

رعـة  ولَو بِج تسحروا((:، وذكر فيه عن النيب )٦(ذكره املصنف ،وباملاء أيضاً ،وكثريه
  .  )٨(بإسناد ضعيف )٧(عاصم رواه ابن أيب)) ماٍء

 ،هذا واجب على كـل أحـد  )  )١(والغيبة )٩(وليصن لسانه عن الكذب: ( قال  
يدع قَولَ الزورِ والْعملَ بِه فَلَيس للَّه حاجةٌ  ملَ نم ((:لقوله  )٢(ويتأكد يف حق الصائم

                                                 
 ) .٤/٥١٢(لسان العرب  ،)١٤١/ص(واملصباح املنري  ،)١/٧٥٩(النهاية :ِ  انظر) ١(
 ) .٦/٢٦٢(اموع : انظر) ٢(
 ) . ٤٧٨/ص(الصحاح : انظر) ٣(
 ) .٣/١٣٨(مقاييس اللغة : انظر) ٤(
ما جاء يف عبداهللا بن عمـر   :باب ،)٩/٣٤٦(جممع الزوائد : انظرو ،)١٢/٢٦٠(الكبري  أخرجه الطرباين يف )  ٥(
 .  وهو ثقة ،الصحيح غري أسد بن موسىرواه الطرباين ورجاله رجال : قال ،رضي اهللا عنهما ،بن اخلطابا
 ) . ٦/٢٦٢(اموع : انظر) ٦(
  . )هـ٢٨٧(تويف سنة  ،الزاهد قاضى أصبهان ،محد بن عمرو بن أيب عاصم الشيباينأ ،أبو بكر: ابن أيب عاصم) ٧(
  . )هـ٢٨٧(
 ) ]٣/٣٨٠(طبقات أصبهان  و ،)٢/٦٤٠(تذكرة احلفاظ [
 ،ذكر األمر باالقتصار على شرب املاء ملن أراد السحور ،صيامال: كتاب) ٨/٢٥٣(يف صحيحه ابن حبان رواه ) ٨(

  بلفـظ  ) ٨٩١٧(برقم  ،األمر بهويف السحور  ،الصيام: كتاب) ٢/٢٧٥(ابن أيب شيبة و ،)٣٤٧٦(برقم ،السحور
بـرقم   ،ما يقال يف السـحور  :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٢٧(يف مصنفه عبد الرزاق و ،))ولو حسوة من ماء (( 

 ،رواه أبو يعلى) ٣/١٥٠(جممع الزوائد قال اهليثمي يف  ،)٣٣٤٠(برقم  ،)٦/٨٧(يف مسنده  يعلى وأبو ،)٧٥٩٩(
: قاال ) ٤/٤١٦(مرقاة املفاتيح و ،)٣/٣٢٢(حتفة األحوذي ويف   ،وفيه عبد الواحد بن ثابت الباهلي وهو ضعيف

 .إنه ضعيف :وقيل ،بن حباناوقد صححه 
 ) .٢٧٢/ص(املصباح املنري : انظر. سواء فيه العمد واخلطأ  ،هوهو اإلخبار عن الشيء خبالف ما: الكذب) ٩(

/١٤٦
/٢٩ 
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٢٢٠ 

و هامطَع عديف أَنْ يهابرش(( رواه البخاري)٣( وعنه ،:)) َليـ   س م امـيالصكْـلِ  األ ن 
الشوفَقَطْ،بِ ر م اميالصالْ نوِ واللَّغ فَث٤(صحيح على شرط مسـلم  :قال احلاكم ))ر( ،

، ومذهبنا ومذهب مجهور )٥(وجيب قضاؤه ،يبطل الصوم بالغيبة والكذب: وقال األوزاعي
ـ يغالْ :مِائالص نَرطِّفَي سمخ((، واحلديث الذي ورد )٦(بطلالعلماء الي ةُب، والنمـ ي ٧(ةُم( ،

كَالْوذب، الْوةُلَفْغ، الْويمياجِفَالْ نبأن ، وأجاب املاوردي وغريه )٩(حديث ضعيف )))٨(ةُر
واب الصوم وعليه حيصل ث لم ال: وقد يقول القائل )١٠(املراد بطالن الثواب النفس الصوم

 ،األحاديث املذكورة مشرية إىل ماقالوه من بطالن الثـواب  ،إمث الغيبة إال أن يرد توقيف
فإذا اغتاب أو كذب ترتـب عليـه    الصوم السامل عن األمور املذكورة،ويكون املطلوب 
وهذا حسن  ،خروج الصوم عن الصفة املقتضية للثواب: والثاين ،إمث املعصية: أمران أحدمها

، وال أعلم هل بقية األصحاب يوافقونـه علـى   االحتراز عن ذلك من آداب الصوم ندع

                                                                                                                                            
: وقال ابـن األثـري    ،)٢٥٨٩(برقم صحيح مسلم : انظر ،ذكرك أخاك مبا يكره: بأا عرفها النيب : الغيبة) ١(

 ) . ٢/٣٣١(النهاية : انظر. أن يذكر اإلنسان يف غيبته بسوء وإن كان فيه  يه: الغيبة
 ) .٦/٢٥٨(واموع  ،)٣/٢١٥(العزيز : انظر) ٢(
 ). ١٩٠٣(برقم ،من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم: باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٢/ص(رواه البخاري ) ٣(
يف صحيحه ابن خزمية و ) ١٥٧٠(برقم ،الصوم: كتاب) ١/٥٩٥(املستدرك على الصحيحني رواه احلاكم يف ) ٤(
) ٤/٢٧٠(الكربى يف البيهقي و ،)١٩٩٦(برقم ،إخل...يف الصيام  لغوالنهي عن ال: الصيام، باب: كتاب) ٣/٢٤٢(

 ) . ٨٠٩٦(برقم ،الصائم يرته صيامه عن اللغط واملشامتة :باب ،الصيام: كتاب
 ) . ٦/٢٥٨(اموع : انظر) ٥(
 ) . ٦/٢٥٨(واموع  ،)٣/٤٦٥(احلاوي : انظر) ٦(
 ) . ٢/٧٩٨(النهاية : انظر. فساد والشر نقل احلديث من قوم إىل قوم على وجه اإل: النميمة) ٧(
يقال مسي بذلك ألم كانوا إذا حتالفوا ضرب كل امرئٍ منهم ميينه علـى   ؛واجلمع أمين وأميان ،القسم: اليمني) ٨(

  ) . ٣٥١/ص(واملصباح املنري ،)١١٧٢/ص(الصحاح: انظر. ميني صاحبه 
 ) . ٧٩٧/ص(الصحاح : انظر. وأصله امليل  ،وفجر أي كذب ،أي فسق: فجر فجوراً  ،الكاذبة: والفاجرة

فيض و ،)٢/٤٨٣(نصب الراية : انظرو ،)٢/٩٠(يف األحاديث املوضوعةالآلىلء املصنوعة أخرجه السيوطي يف ) ٩(
) ١/١١٠٥(كرت العمـال   ،)١/٥٢٢(التيسري بشرح اجلامع الصغري و ،)٢/٨٦(لسان امليزان و ،)٣/٤٥٩(القدير 
 ). ٢٣٨١٣(برقم  ،ح واملفسداملبي: باب ،الصوم: كتاب

 ) . ٣/٤٦٥(احلاوي : انظر) ١٠(



א אא
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 ،خصلتان من حفظهما يف صومه سلم له صـومه  :)٢(، وقال جماهد)١(بطالن الثواب أو ال
ورب قَائمٍ  ،مه الْجوع والْعطَشصو نرب صائمٍ حظُّه م ((: ، وقال )٣(والكذب ،الغيبة

  .  )٤())قيامه السهر  نه مقَائمٍ حظُّ
: أحدها: ، وهي حرام إال يف ستة مواضع )٥(ذكر اإلنسان مبا يكره ممافيه :والغيبة  

: الرابع ،االستفتاء: الثالث ،االستعانة على تغيري املنكر: األمر الثاين ،تظلم املظلوم من ظامله
 إذا كـان اليعـرف إال بـه   : سالسـاد  اً،أن يكون جمـاهر : اخلامس ،حتذير املسلمني
 يوم صومِ أَحدكُم فال انَا كَذَإِ(:(أيضاً لقوله  )٧(وليصن لسانه عن الشتم. )٦(كاألعمش

                                                 
وال أعلم هل بقية األصحاب يوافقونه علـى   :كيف يستقيم قوله: حاشية ( مانصه ) ج ( يف هامش النسخة ) ١(

هــ ويف  .إ... وقد ذكر يف   ،أجاب املاوردي عنه بأن املراد بطالن الثواب ،أو ال: مع قوله ،بطالن الثواب أم ال
 .ر احلاشية أكثر من سطر مطموس ما استطعت قراءته آخ
 ،املكي موىل السائب بن أيب السائب املخزومي ، جماهد بن جرباإلمام شيخ القراء واملفسرين أبو احلجاج:جماهد) ٢(

  ) . ١٠٤، وقيل ١٠٣يل قهـ و١٠٢( تويف سنة  ،موىل عبد اهللا بن السائب :ويقال ،املخزومي
طبقـات ابـن سـعد     ،)٨٢/ص(مشاهري األمصار  ،)١/٦٦(فة القراء الكبار معرو ،)٤/٤٤٩(سري أعالم النبالء [
)٥/٤٦٦[( 
مايؤمر به الصائم من قلـة الكـالم وتـوقي    : باب ،الصيام: كتاب) ٢/٢٧٢(يف املصنف ابن أيب شيبة رواه ) ٣(

 ) . ٨٨٨٧(برقم  ،الكذب
هـذا حـديث   : وقـال ) ١٥٧١(برقم ،الصوم: كتاب) ١/٥٩٦(رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ) ٤(

نفي ثواب  :باب ،الصوم: كتاب) ٣/٢٤٢(يف صحيحه ابن خزمية ورواه  ،صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه
يف النسائي و ،)١٩٩٧(برقم ،الصوم عن املمسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه غري األكل والشرب

وابـن ماجـة    ،)٣٢٤٩(برقم ،الصائم من قول الزور والغيبة ماينهى عنه: باب ،الصيام: كتاب) ٢/٢٣٩(الكربى 
رواه  ،كلهم عن أيب هريرة  ،)١٦٩٠(ماجاء يف الغيبة والرفث للصائم برقم : باب ،الصيام: كتاب) ١٨٤/ص(
رواه ) ٣/٢٠٢( :جممـع الزوائـد  قال اهليثمي يف  ،)١٣٤١٣(برقم  ،عن ابن عمر) ١٢/٣٨٢(الكبري  لطرباين يفا

معاوية هذا من  :قلت أليب ):١/١٢٥(علل احلديث قال ابن أيب حامت الرازي يف  ،الكبري ورجاله موثقونالطرباين يف 
 . سناد منكرن احلديث ذا اإلأ ال يدري غري :قال؟ هو 

 ) . ٢/٣٣١(النهاية : انظر) ٥(
 ) .٤/٨٢(الفتاوى الفقهية الكربى و ،)٢٨٢/ص(جزي البنالقوانني الفقهية : انظر) ٦(
. املسابة : واملشامتة ،والتشامت التساب ،واالسم املشامتة ،السب: والشتم ،وليس فيه قذف ،قبيح الكالم: لشتما )٧(

 ) . ٥/٢٨(ولسان العرب ،)٥٣٤/ص(الصحاح : انظر. 

א
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 ،)٢(متفـق عليـه   )) صائمي فَلْيقُلْ إنِ ،شاتمهأَو قَاتلَه امرؤ فَإِنْ  ، )١(جهلْيرفُثْ وال ي فال
)٣(كالم للنساء يف اجلماعوال ،الفحش يف القول: والرفث

إمنـا الرفـث    ((:قال ابن عباس 
متعرضـاً  شـتمه   :، ومعىن شـامته )))٥٥٥(((، ويطلق على اجلماع أيضاً)٤())ماخوطب به النساء

 ويسـمعه  يقوله بلسانه: أحدمها: فيه تأويالن))  صائمي فَلْيقُلْ إنِ: ((، وقوله )))٦٦٦(((لشتمه
، )٧(وله يف قلبه ليذكر نفسه أنه اليليق به املشـامتة يق: والثاين ،واليقصد الرياء ،ليرتجر عنه

قـال   ،عفاء الصـائم إباب  :فإنه بوب عليه ،وكالم الشافعي يف اإلمالء يرشد إىل األول
وحكـى   ،ولو مجعهمـا كـان حسـناً    ،والتأويالن حسنان واألول أقوى: )٨(املصنف

ويف نفسـه يف   رمضان أنه يقوله بلسانه يف صوم :واستحسنه ،آخر وجهاً: )٩(]اورديامل[
  . )١٠(التطوع

 ألن ذلك سـر  ؛أي وإن كانت مباحة استحباباً)  ونفسه عن الشهوات: ( قال   
   . )١١(الصوم واملقصود األعظم منه

                                                 
للزخمشـري  سـاس البالغـة   أ: انظر. وهو جيهل على قومه يتسافه عليهم  ،جهل عليه أظهر اجلهل: الجيهل) ١(
 ) .٤٠/ص( لألمحدي، حبرف ةاملتعدي فعالاألو ،)١٠٧/ص(
كتـاب  ) ٤٤٤/ص(ومسلم   ،)١٨٩٤(برقم  ،فضل الصوم: باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٠/ص(رواه البخاري ) ٢(

أطرافه يف البخـاري  : انظرو) . ١١٥١(ـ ١٦٣و ) ١١٥١( ـ ١٦٠برقم  ،حفظ اللسان للصائم: باب ،الصيام
]٧٥٣٨، ٧٤٩٢، ٥٩٢٧، ١٩٠٤ . [ 
 ) . ٤١٧/ص(والصحاح  ،)١/٦٧٢( النهاية: انظر) ٣(
وذكره الزخمشـري    ،)٣٠٩٣(برقم ،التفسري: كتاب) ٢/٣٠٣(املستدرك على الصحيحني رواه احلاكم يف )  ٤(

 .  )٨٤٥/ص(ورده النووي يف شرح مسلم وأ ،)١/٦٧١(وابن األثري يف النهاية  ،)٤/١١٤(يف غريب احلديث الفائق 
 ) . ٤١٧/ص(الصحاح  ،)١/٦٧٢(النهاية : انظر) ٥(
 .  )١٥٩/ص(، واملصباح املنري)٥/٢٨(لسان العرب : انظر) ٦(
 ) . ٦/٢٥٨(واموع  ،)٧١٢/ص(شرح النووي على مسلم : انظر) ٧(
 ) .٦/٢٥٨(اموع : انظر) ٨(
 . الروياين) ب ( و ) أ ( يف ) ٩(
 ولعله سقطٌ ،ومل يذكر الثاين ،ثوذكر األول والثال ؛فيه ثالثة تأويالت: )٣/٤٦٣(قال املاوردي يف احلاوي) ١٠(

 . خة اليت بني يدي يف النس
 ) .٦/٢٧٤(اموع : انظر) ١١(

 א
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أمـا عـن    ،وجيوز تـأخريه ) ة قبل الفجرويستحب أن يغتسل عن اجلناب(: قال  
بالليل وأمكنه االغتسـال   اإلمجاع على أن من احتلم: نقل املاوردي ،حتالم فباالمجاعاال

وأمـا  ، )١(أو احتلم بالنهار فصومه صحيح ،قبل الفجر فلم يغتسل وأصبح جنباً باالحتالم
  :أن رسـول اهللا   )٢(عن اجلماع فلما ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة وأم سلمة

وأحاديث أخـر غـري    )٣()) ومثُم يغتِسلُ ويصمٍ ماعٍ غَيرِ احتالجِ نميصبِح جنباً  انَكَ((
 :)٥(، وقال سامل بـن عبـداهللا  )٤(، وبه قال مجهور العلماء من الصحابة ومن بعدهمذلك

إن أبا هريرة رجع : ، وقيل)٧(عن أيب هريرة وبعض التابعني )٦(اليصح صومه وهو األشهر
يصـح   ال :)١٠(وقال األوزاعـي  يصح النفل دون الفرض،: )٩(، وقال النخعي)٨(رجع عنه

                                                 
 ) . ٣/٤١٥(احلاوي : انظر) ١(
 . أم املؤمنني رضي اهللا عنها ) ٢(
ومسـلم   ،)١٩٢٦ــ  ١٩٢٥(برقم  ،الصائم يصبح جنباً: باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٥/ص(رواه  البخاري ) ٣(
وأطرافه يف ) . ١١٠٩(ـ ٧٥برقم  ،صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو حنب: باب ،الصيام: كتاب) ٤٢٩/ص(

 ] . ١٩٣٢، ١٩٣١، ١٩٣٠[البخاري
  ) .٤/٣٩١(واملغين  ،)٦/٢١٢(اموع : انظر) ٤(
أحد الفقهاء السبعة،  ،سامل بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي املدين ،أبو عمر: سامل بن عبداهللا)   ٥(

  ) . هـ١٠٦(تويف  ،روى عنه الزهري ونافع وموسى بن عتبة وحنظلة بن أيب سفيان، اه وأبا هريرةمسع أبالسبعة، 
 ])٣٦٠/ص(، وتقريب التهذيب)١/٤٢٢(الكاشف ، و)١/٢٥٨(رجال مسلم  و ،)١/٣١٥(البخاري  رجال[

 . ) ١/١١٧(سلم املتعلم : انظر. األقوى من أقوال الشافعي  عن بعرب به: واملشهور ،األشهر) ٦(
 ) .٤/٣٩١(املغين : انظر) ٧(
 ) .٣/٤١٥(احلاوي : انظرو. فقد صرح برجوع أيب هريرة عما كان يقول) ٤٢٩/ص(صحيح مسلم : انظر) ٨(
محاد عنه روى و ،عن  األسود وعلقمةأخذ  ،العراق إبراهيم بن يزيد النخعي الكويف فقيه ،أبو عمران: النخعي)  ٩(

تويف سنة  ،ثقة من اخلامسة، أبو عمران الكويف الفقيه: حجر يف التقريب قال ابن ،محاد بن سليمان شيخ أيب حنيفة
  ) .  هـ٩٦: (وقيل) هـ٩٥(
وتقريب  ،)١/٢٢٧(الكاشف  ،)١/٧٣(تذكرة احلفاظ  ،)١٠١/ص(مشاهري األمصار  ،)١/٢٠٩(معرفة الثقات [

 )]١١٨/ ص(التهذيب
كان حافظاً فقيهاً  ،وعامل أهل الشام خ اإلسالمشي ،األوزاعي عبد الرمحن بن عمرو أبو عمرو، : األوزاعي)  ١٠(

  ) . هـ١٥٧(تويف سنة  ،ثفة جليل من السابعة: قال يف التقريب ،زاهداً
 تـذكرة احلفـاظ   ،)٧/٤٨٨(طبقات ابن سـعد   ،)١٨٠/ص(مشاهري األمصار  ،)٧/١٠٧(سري أعالم النبالء [ 
 )]٥٩٣/ص(تقريب التهذيب  ،) ٨٥/ص(طبقات احلفاظ  ،)١/١٧٨(

א
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، ومذهبنا ومذهب مجهور العلماء أن احلـائض الـيت   )١(متقطعة احليض حىت تغتسلصوم 
)٢(واجلنب عن مجاع يصح صومهما حلديث عائشة املذكور ،انقطع دمها

واحـتج أبـو    ،
أَصبح جنباً فَـالَ صـيام    نم (( :عن النيب  )٣(هريرة حبديث رواه عن الفضل بن عباس

ألن اجلماع يف أول اإلسالم كان  ؛حسن مامسعت فيه أنه منسوخأ: قال ابن املنذر )٤())هلَ
فلما أباح اهللا تعاىل اجلماع إىل طلـوع   ، حمرماً على الصائم بعد النوم كالطعام والشراب

]  \    [  ^  _  `  i  h   g  f  e  d  c  ba  }  :الفجربقوله تعاىل

n  m     l  k  j z )؛وهذا صحيح ،سال أن يصومجاز للجنب إذا أصبح قبل االعت )٥ 
)٦(ألن من ضرورة اجلماع إىل الفجر أن يصبح جنباً ؛صحيح

إال أن يقـل املخـالف إن     
محله على من  :يف تأويل حديث  الفضل املذكور رجع إىل مجيع ما تقدم، ومما قيلالغاية الت

وهلـذا   ،هذين اجلوابني يف اإلمـالء  ، وذكر الشافعيطلع عليه الفجر وهو جمامع فاستدام
وهي أنه قد يصل املاء  ،، وفيه فائدة أخرى)٧(االختالف استحب تقدمي الغسل على الفجر

فإذا فعل ذلك قبل الفجر أمن مـن   ،من أذنه أو حمل االستنجاء إىل الباطن مبالغة أو غريها
، وينبغي إذا مل يتهيأ له االغتسال قبل الفجر أن يغسل هذه املواضع من الليل ،هذا احملذور
لـئال تفطـر    ؛غتسلة من احليض تغسل من الليل ماحتتاج إىل تعهده من فرجهاوكذلك امل

                                                 
 ) .٦/٢١٢(اموع : انظر )١(
 ) . ٤/٣٩٣(واملغين  ،)١/٢٣٧(واإلقناع يف مسائل اإلمجاع  ،)١/٢٠٧(اإلفصاح : انظر) ٢(
وراءه يوم النحر من حجـة   ردفه رسول اهللا  أ مجيالً وسيماً بن عبداملطلب كان حسناً: الفضل بن عباس)  ٣(

وقيـل   ،بالريموكوقيل  ،جنادينبأوقيل  ،ن عمواسواستشهد بطاعو ،الوداع وهو شاب حسن وقد شهد فتح الشام
  . واألول هو الصحيح املعتمد : قال ابن حجر يف اإلصابة. غريذلك 

 )] ٣/٣٢٩(الثقات  ،)٢٩٧/ص(طبقات خليفة  ،٣/١٠٤٧(التعديل والتجريح  ،)٥/٢٨٧(اإلصابة [
ومسـلم   ،)١٩٢٦ــ  ١٩٢٥(برقم  ،الصائم يصبح جنباً: باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٥/ص(رواه  البخاري ) ٤(
وأطرافه يف ) . ١١٠٩(ـ ٧٥برقم  ،صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو حنب: باب ،الصيام: كتاب) ٤٢٩/ص(

 ]. ١٩٣٢، ١٩٣١، ١٩٣٠[البخاري
 . ١٨٧: سورة البقرة )  ٥(
 ) . ٦/٢١٣(اموع : انظر) ٦(
 . املصدر السابق : انظر) ٧(
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٢٢٥ 

الظاهر من البدن فيقتصـر عليـه   ألن الواجب غسل  ؛بالنهار فإن مل يتهيأ ذلك مل يضر
  . وحيترز عن الوصول إىل الباطن  ،بالنهار

وكذلك عن  ،)١(وقد سبق الكالم فيهما ) وأن حيترز عن احلجامة والقبلة(: قال  
ذكره مع  ،بأنه يأمث )٢(وصرح الروياين يف احللية ،وحكم النظر بشهوة حكم القبلة ،لفصدا

  .  )٣(الغيبة
 وإن كان بعد ،)٥(ألن طعمه يصل إىل احللق ؛) )٤(وذوق الطعام والعلك: ( قال  

فيجري فيه // آخر وهو أنه جيمع الريق ويبتلعه  ، ويف العلك معىن)٦(الزوال فيزيل اخللوف
  يكسر العني كـل  كلْوالع ،)٧(وإن مل يبتلعه جف الفم وعطش ،طالن الصومفيه خالف ب

  
الـذي   وهي العلـك األسـود   )٩(ومن مجلته املومياِء، )٨(قاله ابن فارس، صمغة تعلك  

به العلـك  // ب فسر مجاعة من األصحا )١٠(]ذلكك[اليذوب منه شيئ يدخل اجلوف، 
فإنـه   )١٣(وأما الذي يتفتت كالكندر ،)١٢(اللبانويف معناه  ،)١١(املذكور يف كالم الشافعي

                                                 
 )  . ١٨٤/ص: (انظر) ١(
قاضي شهبة  البن ،طبقات الشافعية: انظر. وكثري منها يوافق مالك ،فيه اختيارات كثرية ،لد متوسطجم: احللية)  ٢(
)٢/٢٩٤ . ( 
 ) .٦/٢٢٧(واموع  ،)٣/٤٤٠(احلاوي : انظر) ٣(
 ) . ٦/٤٠٨(لسان العرب: انظر. ضرب من صمغ الشجر كاللبان ميضغ فال ينماع : العلك) ٤(
 ) . ١/٤٢٢(روض الطالب أسىن املطالب يف شرح : انظر) ٥(
 . )٢/٢٣٠(غريب احلديث للخطايب  )١/٥٢٣(والنهاية : انظر. من الصوم  تغري رائحة الفم :اخللوف) ٦(
 ) .٦/٢٥٤(واموع  ،)٣/٤٦١(احلاوي: انظر) ٧(
 ) . ٣/٦٤٨(جممل اللغة :انظر) ٨(
الذي مضغه : املوميا) : ٤/٣٢٦(ين يف البحروقال الرويا ،إخل... عرفها السبكي بأا العلك األسود : ء املوميا) ٩(

 . إخل ...وعلكه صلب وقوي 
 . ولذلك ) ب ( و ) أ ( يف ) ١٠(
 ) .٣/١٦٨(العزيز: انظر) ١١(
 ) . ٨/٢٩(لسان العرب : انظر. الكندر : وقيل ،الصنوبر: وقيل ،ضرب من الصمغ: اللبان) ١٢(
 ) .٧/٧٣٩(لسان العرب : انظر. ضرب من العلك  ،اللبان:الكندر) ١٣(

/٢٧٢/ ٣٠ 
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، )١(بضمهاك والعلك بفتح العني املضغ مصدر علَك بفتح الالم يعلُ ،رمبا يرتل إىل اجلوف
غـريه يف   ويكـون  ،كان التقدير ومضغ العلك ،فإن قرأت العلك بالكسر وهو املشهور

ومن مجلته  ،األخرية يف مجيعه لكن التطرد العلة ،وإن قرأته بالفتح مشل مجيع ذلك ،معناه
، )٢(أو يف معناه مضغ الطعام للطفل إال أن ال يكون له من ميضغ غريه فاليكره للحاجـة 

واألصـحاب   ،إال أنه مل يصرح بالكراهـة  ،الطعام يدخل فيه املضغذوق : وقول املصنف
إنـه  : ضـاً وقال أي ،وصرح ا اجلرجاين يف ذوق الطعام ،)٣(صرحوا ا يف العلْك واملضغ

شيء إىل الباطن فإن وصل  )٤(وشرطُ ذلك كله أن اليصل من عينه ،يكره له دخول احلمام
  .ر يف فيه فذاب ووصل إىل الباطن كما لو وضع السك، وصل بطل صومه

رواه  ))صمت وعلَى رِزِقك أَفْطَرت  كلَ مهللَّاَ ((:وأن يقول عند فطره (: قال  
  يف كتـاب ابـن ماجـة    و ،)٧( )٦(مرسـالً  عن الـنيب   )٥(هرةعن معاذ بن ز أبو داود

  . )٨())إِنَّ للصائمِ عند فطْرِه لَدعوةً ما ترد ((: قال  عن ابن عمرو بن العاص أن النيب

                                                 
 ) .٦/٤٠٨(لسان العرب: انظر) ١(
 ) .٦/٢٥٦(واموع  ،)٢/٢٣٤(وروضة الطالبني  ،)٣/٥٣٢(البيان : انظر) ٢(
 ) .٦/٢٥٦(واموع  ،)٢/٢٣٤(وروضة الطالبني  ،)٤/٣٢٦(حبر املذهب  ،)٣/٥٣٢(البيان : انظر) ٣(
وحد الدخول أن كل عني وصل من ): ٢٣٧/ ص(زقال الغزايل يف الوجي ؛العلك والطعام ؛املراد عني املمضوغ) ٤(

 . الصوم فهو مفطر  يف منفذ مفتوح عن قصد مع ذُكْرِمن الظاهر إىل الباطن 
وعنه حصني  ،يف القول عند اإلفطار  معاذ أبو زهرة الضيب تابعي أرسل عن النيب   :ويقال: معاذ بن زهرة)  ٥(

 أرسل حديثاً ،من  الثالثة ،مقبول: ابن حجر يف التقريب وقال ،بن حبان يف الثقاتاوذكره  ،بن عبد الرمحناحصني 
  . ومل أقف على وفاته .  فوهم من ذكره يف الصحابة

 ] ٥٣٦/ص(تقريب التهذيب و ،)٦/٣١٤(ذيب التهذيب و ،)٥/٢١١(اسد الغابة  ،)٦/٢٨٥(اإلصابة [
وقيده بعضهم بالتـابعي الكـبري،   . ريرمن قول أو فعلٍ أو تق هو مارفعه التابعي إىل النيب : ديث املرسلاحل)  ٦(

 ) . ٣٦٠/ص(، أصول احلديث حملمد عجاج اخلطيب )١/١٩٥( للسيوطي تدريب الراوي: انظر. وبعضهم أطلق 
وأخرجه البيهقي يف  ،)٢٣٥٨(برقم  ،القول عند الفطر:باب ،الصيام: كتاب) ٢٦٨/ص(سنن أيب داود : انظر) ٧(

بـرقم   ،ومـايقول ، ماستحب أن يفطـر عليـه  : باب ،الصيام: كتاب) ٣/٣٦٧() نسخة األعظمي(الصغرى يف 
: وقـال األلبـاين   ،لكنه مرسـل  ،رواه أبو داود بإسناد حسن) : ١/٣٢٧(خالصة البدر املنري وقال يف  ،)١٣٩٥(
 ) . ١٨٣/ص(ضعيف سنن أيب داود : انظر. يف عض
قال يف مصـباح   ،)١٧٥٣(برقم  ،هيف الصائم ال ترد دعوت: باب ،الصيام: كتاب) ١٩٠/ص(رواه ابن ماجة )  ٨(

بـرقم   ،الصيام: كتاب) ١/٥٨٣(ورواه احلاكم يف املستدرك  ،هذا إسناد صحيح رجاله ثقات): ٢/٨١(الزجاجة 

א:
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 أمـا الصـدقة فلمـاروى   ) وأن يكثر الصدقة وتالوة القرآن يف رمضان: (قال  
ـ رس يا: قيل )١(]:قال[البيهقي عن أنس  ـ  ((: ـالول اهللا أي الصدقة أفضل ؟ ق صةُقَد 

رموأما الـتالوة   .، والشتغال املساكني بالصوم والعبادة فيعينهم فيه بالصدقة )٢()) انْض
 فَيدارِسهرمضانَ  منجِبرِيلُ يلْقَاه كُلَّ لَيلَة  انَكَو ((:وعرضه على جربيل  بالنيب  فاقتداًء
)٣(متفق عليه )) الريحِ الْمرسلَة نبِالْخيرِ م أَجود سولُ اِهللا لَرفَ ،الْقُرآنَ

الـريح  : قولـه  ،
وهلذا احلديث استحب األصحاب مدارسـة القـرآن    )٤(أي يف اإلسراع والعموم ،املرسلة
ويف رمضان  ،وهو مستحب مطلقاً ،)٦(وهي أن يقرأ على غريه أو يقرأ غريه عليه ،)٥(أيضاً
رسـول  وكان  ،وباجلملة رمضان شهر اخلري والربكات، واحلسنات فية مضاعفة ،)٧(أكثر
  .  )٨(وأجود مايكون يف رمضان، أجود الناس باخلري اهللا 

ففي الصحيحني  )٩() وأن يعتكف السيما يف العشر األواخر من رمضان( : قال  
 )١٠())ثُم اعتكَف أَزواجه من بعده ،يعتكف الْعشر اَألواخر من رمضانَ انَكَ:((أن النيب

                                                                                                                                            
وإن كان ابن أيب فروة فإمـا مل   ،إن كان ابن عبداهللا موىل زائدة فقد أخرج له مسلم إسحاقو: مث قال ،)١٥٣٥(

 . خيرجاه 
 ) . ج  (و ) ب ( ساقط من )١(
 ،)٨٣٠٠(بـرقم   ،اجلود واإلفضال يف شهر رمضـان  :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٣٠٥(البيهقي الكربى  رواه) ٢(

وصـدقة   ،حديث غريب: وقال) ٦٦٣(برقم ،ماجاء يف فضل الصدقة: باب ،الزكاة: كتاب) ١٢٨/ص(والترمذي 
    .بن موسى ليس عندهم بذاك القوي 

ومسـلم   ،)١٩٠٢(بـرقم   ،الصـوم : ويف كتـاب ) ٦(بـرقم  ،الوحي ءبد: كتاب) ٢٢/ص(رواه البخاري) ٣(
ـ ٥٠بـرقم   ،أجود الناس باخلري من الريح املرسلة كان النيب :باب ،الفضائل: كتاب) ٩٤٥/ص(  ،)٢٣٠٨(ـ

 ] . ٤٩٩٧، ٣٢٢٠[وأطرافه يف البخاري 
 ) . ٦/٢٧٤(اموع : انظر) ٤(
 .املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٥(
 ) .٥٢٥/ص(املنهج القومي  ،)٦/٢٧٤(واموع  ،)٢/٢٣٤(روضة الطالبني  :انظر) ٦(
 ) .٣/١٨٦(التهذيب : انظر) ٧(
 . ختريج احلديث السابق : انظر) ٨(
 ) .٣/٢١٤(والعزيز ،)١/٢٣٩(الوجيز: انظر) ٩(
) ٤٥٧/ص(ومسلم  ،)٢٠٢٦(برقم  ،يف العشر األواخر: باب االعتكاف،: كتاب) ٣٨٣/ص(رواه البخاري) ١٠(

 ) . ١١٧٢(ـ٥برقم  ،اعتكاف العشر األواخر من رمضان: باب ،االعتكاف: كتاب

/١٤٨ 
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٢٢٨ 

: ويف مسلم )١())وشد الْمئْزر الْعشر أَحيا اللَّيلَ وأَيقَظَ أَهلَه  لَخا دذَإِ انَكَ ((:ويف البخاري
وصح أنه  ،)٢()) ي غَيرِهيجتهِد ف االَواخرِ ميجتهِد يف الْعشرِ اَأل اللَّه ولُسر انَكَ : ((مسلم

مث أطلع رأسه فكلم  ،مث اعتكف العشر األوسط ،اعتكف العشر األول من رمضان: أنه 
ثُم اعتكَفْت الْعشر  ،ولَ أَلْتمس هذه اللَّيلَةَي اعتكَفْت الْعشر اَألنإِ ((: الناس فدنوا منه فقال

فَمن أَحب مـنكُم أَنْ يعتكـف   // ، ي الْعشرِ اَألواخرِف إِنها :يثُم أُتيت فَقيلَ ل ،وسطَاَأل
فكتعفَلْي، الن كَفتفَاعاس معانَكَ((: وقالت عائشة )٣())ه رولُس   اللَّه  ـ ف فكتعي ي

ـ فاعتكَف  يِذالَّ فَهكَعتم لَخالْغداةَ د ىلَا صذَإِفَ ،رمضان لِكُ فَاسـتأْذَنته عائشـةُ أَنْ    ،هيِ
ا هوسمعت زينب بِ ،ا حفْصةُ فَضربت قُبةًهفَسمعت بِ ،قُبةً هيِا فَضربت فهتعتكف فَأَذنَ لَ

ا م :الَقَأَربع قبابٍ فَ أَبصر )٤(]الْغداة[ نم اللَّه  ولُسفلما انصرف ر ،فَضربت قُبةً أُخرى
مفَذَا ه نهربخ بِرالَقَا فَأُخ: مع نلَهملَا حى ؟ ا ذَه ا فَ؟ آلْبِروهزِعا الَاناهفَ ،أَر تزِعلَفَنم 

ف فكتعيانَ حضمي رىت ف كَفتاعرِ مشرِ الْعي آخالٍ  نو٥(متفق عليه ))ش( .  
قـال   ))مثْلُ أَجرِه هلَفَفَطَّر صائما  نم ((:  قال، )٦(طِّر الصائميفَ نْأَ بحتسيو  
يقدر على عشائه فطره على مترة أو شربة مـاء أو  فإن مل : قال املتويل )٧(صحيح: الترمذي

                                                 
بـرقم   ،العمل يف العشر األواخـر مـن رمضـان   : باب ،فضل ليلة القدر: كتاب) ٣٨٢/ص(رواه البخاري ) ١(
ـ ٧برقم  ،يف العشر األواخر من شهر رمضان االجتهاد: باب ،االعتكاف: كتاب) ٤٥٨/ص(ومسلم  ،)٢٠٢٤(
 . وهذا احلديث متفق عليه ) ١١٧٤(
ـ   ٨بـرقم   ،يف العشر األواخر من شهر رمضان االجتهاد: باب ،االعتكاف: كتاب) ٤٥٨/ص(رواه مسلم ) ٢(
)١١٧٥. ( 
بـرقم   ،حتري ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر: باب ،فضل ليلة القدر: كتاب) ٣٨١/ص(رواه البخاري ) ٣(
 ) .١١٦٧(ـ٢١٥برقم  ،فضل ليلة القدر واحلث على طلبها: باب ،الصيام: كتاب) ٤٥٤/ص(ومسلم  ،)٢٠١٨(
 ) . أ ( ساقط من ) ٤(
) ٤٥٧/ص(ومسلم  ،)٢٠٤١(برقم  ،االعتكاف يف شوال: باب ،االعتكاف:كتاب) ٣٨٦/ص(رواه البخاري) ٥(
 ) . ١١٧٣، ١١٧٢(ـ ٦برقم  ،اعتكاف العشر األواخر من رمضان: باب ،االعتكاف: كتاب) ٤٥٧/ص(
 ) . ٣/٢١٦(العزيز : نظرا) ٦(
 ابن حبـان  و ،)٨٠٧(برقم  ،ماجاء يف فضل من فطر صائماً: باب ،الصوم: كتاب) ١٥١/ص(رواه الترمذي ) ٧(

بـرقم   ،مثل أجره بإعطاء املفطر مسلماً ،جل وعال ،ذكر تفضل اهللا: باب ،الصوم: كتاب) ٨/٢١٦(يف صحيحه 
وذكر االختالف علـى   ،من فطر صائماً ثواب: باب ،صومال: كتاب) ٢/٢٥٦(الكربى يف النسائي و ،) ٣٤٢٩(

א
 א
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٢٢٩ 

)١(مذقة لنب
 يوم ، ويكره للصائم وغريه صمت)٢(وذكر فيه حديثاً أنه يعطى ذلك الثواب ،

حترمي  ، وينبغي أن تكون كراهة )٣(هكذا أطلق األصحاب الكراهة ،غري حاجةلليل من إىل ا
ا ها لَم :الَقَ تكَلَّم فَفَرآها الأَحمس  نامرأَة م ىلَعدخلَ بكْرٍ ا بأَإِنَّ  : ((ملاروى البخاري

ـ  ،يحلُّ ا الَذَه نَّإِفَ ،تكَلَّمي اهلَ الَحجت مصمتةً قَ :واالَقَ؟  تكَلَّمت الَ ـ ذَه ا مـلِ   نمع
ةيلاهالْج، تكَلَّمكـان   ،كان أهل اجلاهلية من نسكهم الصمات: )٥(قال اخلطايب )٤()) فَت
 ،يعتكف اليوم والليلة فيصمت والينطق فنهوا ـ يعين يف اإلسالم ـ عن ذلـك   : أحدهم

ن أصحابنا من جعل ذلك قربة إن م: أبعد املتويل فقالو ،وأمروا بالذكر وباحلديث باخلري
وهذا باطل ألنا إمنا  ،بناًء على أن شرع من قبلنا شرع لنا )٦(O     N  M  Lz  }  :لقوله
وهذا قد  ،بأن شرع من قبلنا شرع لنا على خالف فيه إذا مل يرد شرعنا بالنهي عنه: نقول

)٧(نهي عنه
  .  

 السـيما  ،وحيسن إىل أرحامه وجريانه ،له يف رمضانويستحب أن يوسع على عيا  
ويف وجه ضعيف  ،ويف قولٍ ال ،ويكره السواك للصائم بعد الزوال . )٨(يف العشر األواخر

                                                                                                                                            
 ،)١٧٤٦(بـرقم   ،يف ثواب من فطر صائماً: باب ،الصيام: كتاب) ١٩٠/ص(وابن ماجة  ،)٣٣٣١(برقم  ،عطاء
 ) . ٧٩٢٧(برقم  ،من فطر صائماً :باب ،الصوم: كتاب) ٤/٢٤٠(الكربى يف البيهقي و
 . ومل يذكرا أنه قول املتويل  ،ذكراه من قوهلما) ١/٤٣٦(مغين احملتاج  ،)٣/٢١٦(العزيز : انظر) ١(
 :بـاب  ،الصيام: كتاب ،)٣/١٩١(حيحه يف صابن خزمية ولعله يشري إىل ما رواه  ،مل أقف على كالم املتويل)  ٢(

ـ غم انَكَ اًمائِص هيِف رطَّفَ نم: (( قال أن النيب  ،)١٨٨٧(برقم ،فضائل شهر رمضان إن صح اخلرب فةًر ذُلـ ن  ،هوبِ
وعتق قَربته من ارِالن، لَ انَكَوه أَ لُثْمرِجه مغَ ننْأَ رِي ينقَتص مأَ نرِجه لَ :واالَقَ،يءشيلُكُ سنجِا ند مطِّفَا يـ  ر الصائم 
 . واهللا أعلم ))  نٍبلَ ةقَذْم وأَ ،اَءم ةبرش وأَ ،ةرمت ىلَع اًمائص رطَّفَ نم ابوا الثَّذَه اُهللا يِطعي :الَقَفَ
 ) . ٦/٢٧١(واموع  ،)٩٦/ ص(التنبيه : انظر) ٣(
 ) . ٣٨٣٤(برقم  ،بنيان الكعبة: باب ،مناقب األنصار: كتاب) ٧٢٨/ص(رواه البخاري) ٤(
 ) .٦/٢٧٣(اموع : انظر. وقد أورده النووي  ،مل أعثر على هذا القول يف معامل السنن)  ٥(
 .  ٢٦: سورة مرمي )  ٦(
 ) . ٦/٢٧٤(اموع : انظر) ٧(
حدث حديث ابن عباس رضـي اهللا عنـهم   بعد أن أورد ) ٣/٤٧٩(هذه املسألة أوردها املاردي يف احلاوي ) ٨(

)) كان رسول اللَّه لْقَاهانَ حني يضمكُونُ يف رما ي دوالناس وكان أَج دومـن   أَج لَةيف كل لَي لْقَاهرِيلُ وكان يجِب
 ولُ اللَّهسآنَ فَلَرالْقُر هارِسدانَ فَيضمر لَةسريحِ الْمرِ من الريبِالْخ دو٢٢٦/ص(، وقد سـبق خترجيـه يف   )) أَج( ،

وبالسف الصاحل من بعده،  خيتار للناس أن يكثروا من اجلود واإلفضال يف شهر رمضان إقتداء برسول : (( فقال

 א
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٢٣٠ 

 ،وقد سبقت املسـألة يف كتـاب الطهـارة   ، )١(ليكون أبعد عن الرياء ،اليكره يف النفل
وحكـى   ،صول شيء منـه لكن حيترز عن و، والفرق بني الرطب واليابس ،واليكره قبله

السـواك   )٤(وأمحد )٣(، وكره مالك)٢(اجلرجاين وغريه وجهاً أنه يكره بالرطب قبل الزوال
أو قمت الشـهر   ،صمت الشهر كله :ويكره أن يقول .بالرطب للصائم يف مجيع النهار 

   . )٥(حلديث حسنٍ يف النهي عنه ،كله
ن املقصـود التـأخر   أل ؛قول املصنف العشر األواخر هـو الصـواب  : ـدةئفأ  

؛ [خر العشر اُأل: يقال ، وال)٦(يجمع على فواعل قياساً وفاعلة، ةخرآفهو مجع  الوجودي،
ه وإن ركْومدلوله وصف مغاير ملتقدمٍ ذ ،)٨(وأخرى تأنيث آخر ،مجع أخرى )٧(]ألن اُألخر

 ؛لليايل األولالعشر األول كا: ، ويقال)٩(وكذلك مؤنثه وجمموعه، كان متقدماً يف الوجود
بــن  وقــد اتقــن أبــو عمــرو ،العشــراألوائل: ، واليقــال)١٠(هــا مجــع أوىلألن  

                                                                                                                                            
ومل يعلل هذا االستحباب، ولعله اكتفى بعطف هذه املسألة )) إخل ...ويستحب للرجل أن يوسع على عياله : مث قال

 . على املسألة اليت قبلها، واهللا أعلم 
إال فال يكره السواك يف حال من األحوال ألحد وأما حكم املسألة  ): ((١/١٥١(قال النووي يف اموع) ١(

 )) . للصائم بعد الزوال فإنه يكره نص عليه الشافعي يف األم ويف كتاب الصيام من خمتصر املزين وغريمها وأطبق عليه
 ) . ٦/٢٧٤(واموع  ،)٣/٢١٥(والعزيز  ،)٣/٤٦٧(احلاوي : انظر) ٢(
 ) .٣/٣٧٨(االستذكار : انظر) ٣(
 ) .١/٩٣(اإلنصاف و ،)٤/٣٥٩(املغين  :انظر) ٤(
برقم  ،الزجر عن قول املرء صمت رمضان كله : باب ،الصيام: كتاب) ٣/٢٨١(يف صحيحه  ابن خزميةاه رو)  ٥(
ابـن  و ،)) هلَّكُ انَضمر تمقُ وأَ هلَّكُ انَضمر تمص مكُدحأَ نولَقُي الَ:(( قال عن أيب بكرة عن النيب ) ٢٠٧٥(

بـرقم   ،إخل...ذكر الزجر عن قول املرء صمت رمضان كلـه   :باب ،الصيام: كتاب) ٨/٢٢٤(يف صحيحه حبان 
والنسائي  ،)٢٤١٥(برقم  ،من يقول صمت رمضان كله: باب ،الصوم: كتاب) ٢٧٤/ص(وأبو داود  ،)٣٤٣٩(
. ضـعيف  : ، قال األلبـاين )٢١٠٩(برقم  ،الرخصة يف أن يقال لشهر رمضان: باب ،الصيام: كتاب) ٢٣٦/ص(

 ) . ١٨٧/ص(يف سنن أيب داود عض: انظر
 ) . ١٠/ص(املصباح املنري: انظر) ٦(
 ) . أ ( ساقط من ) ٧(
 ) .٣٢/ص(والصحاح  ،)٩٥/ ١(لسان العرب: انظر) ٨(
 ) .٩٥/ ١(لسان العرب: انظر) ٩(
 ) . ٢١٣/ص(املصباح املنري : انظر) ١٠(

/٣١ 

:
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٢٣١ 

ـ   )٢(مفـرد  هذه املسائل األربع يف جزٍء )١(احلاجب افظ أيب حممـد  ـ، قرأتـه علـى احل
على أن مابعدها أوىل باحلكم مما  ،السيما كلمة مبهمة: وقوله . //منه هاعمس )٣(الدمياطي
ـ ، لَثْمبكسر السني وتشديد الياء الْ ها على األصح، والسيبِ مستثىن ال ،مما قبلها ا ويف م
تقـدير  ، ، فعلى األوىل)٤(أن تكون زائدة: والثاين ،كون مبعىن الذيتأن : أحدمها ،وجهان
وعلى الثاين المثله يف  ،المثل الذي هو يف العشر األخري، وأن يعتكف يف رمضان :الكالم

   . )٥(ما سوا والسيما بتخفيف الياء،  ال: ولوجيوز أن يق ،العشر األخري
 جيبفال ) وإطاقته ، والبلوغ، العقل، شرط وجوب صوم رمضان: فصل: ( قال  

، )٧(كما سـيأيت ، ، وإن ترددنا يف وجوب القضاء)٦(والمغمى عليه بالخالف، على جمنون
   .)٨())ةثَالَثَ نع ملَقَالْ عفر:)) لقوله  على صيب وال وجيب على السكران، واليصح منه،

 مبعىن ،جيب عليه فال ،يقدر على الصوم واحترز بإطاقته عن الشيخ الكبري الذي ال  
 أو ،أو خياطب بالفدية ابتداًء ،وأما أنه هل خياطب به مث ينتقل إىل الفدية ،أنه اليتحتم عليه

                                                 
: من مصنفاته ،يه املالكيالفق، عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس الدوين مث املصري: بن احلاجبأبو عمرو )  ١(

 تويف  ،وخمتصر يف أصول الفقه ،التصريفمقدمة يف  الشافيةو ،والكافية مقدمة يف النحو ،جامع األمهات: مصنفاته
  ) . هـ٦٤٦(سنة 

تـاريخ اإلسـالم   و ،)٢/٦٤٨(معرفة القراء الكبار و ،)٣/٢٤٨(وفيات األعيان  ،)٢٨٩/ ص(الديباج املذهب [ 
)٤٧/٣١٩[ ( 
 . السابقة ته مجرت: انظر. مقدمة يف التصريف  الشافيةله لع: اسم اجلزء) ٢(
 ) . ٤٥/ص(سبقت ترمجته يف ) ٣(
 ) . ١٥٦/ص(واملصباح املنري  ،)٥٢٦/ص(الصحاح : انظر) ٤(
  ) .١٥٦/ص(واملصباح املنري  ،)٣/١١٢(مقاييس اللغة : انظر) ٥(
 ) .١/١٩٤(واإلفصاح  ،)٢/٢٣١(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٠٧(العزيز: انظر) ٦(
 ) . ٢٤١/ص(ما سيأيت يف : انظر) ٧(
هذا حذيث صـحيح علـى شـرط    : وقال )٩٤٩(برقم  ،الصالة: كتاب) ١/٣٨٩(املستدرك احلاكم   رواه) ٨(

 ،الصـالة : كتاب) ٢/١٠٢(ابن خزمية  ،)١٤٢(اإلميان برقم : كتاب) ١/٣٥٥(ابن حبان  الشيخني ومل خيرجاه،
وأبـو داود   ،)١٠٠٣(بـرقم   ،صبيان بالصالة قبل البلوغ على غري اإلجيـاب ذكر اخلرب الدال على أن أمر ال: باب

) ٢٢٠/ص(وابـن ماجـة    ،)٤٣٩٨(بـرقم  ،حداًيصيب  يف انون يسرق أو: باب ،احلدود: كتاب) ٤٨١/ص(
: كتـاب ) ٣٦٢/ص(يف الصغرى النسائي و ،)٢٠٤١(برقم  ،طالق املعتوه والصغري والنائم: باب ،الطالق: كتاب
: بـاب  ،الصوم: كتاب) ٣/٨٣(الكربى يف البيهقي و ،)٣٤٣٢(من اليقع طالقه من األزواج برقم : ابب ،الطالق

 . ) ٣/٥٥(صحيح سنن أيب دود : انظر. ، وصححه األلباين)٤٨٦٨( برقم  ،من جيب عليه صوم رمضان

/١٤٩ 
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٢٣٢ 

الشـيخ  ، واملريض الذي اليرجى بـرؤه ك )١(يتأفيه خالف سي ،خياطب بشيء منهما ال
وتقـدر بعـد   ، ، واحلائض التقدر على الصوم يف احلال)٢(الكبري يف عدم وجوب الصوم

: وقيـل  ،والصحيح أا مل تكن خماطبة به حال احلـيض  ،فيجب عليها القضاء ،االنقطاع
؛ ألا فلك أن خترجها بالقيد املذكور )٣(وضعفوه ،جيب عليها ويتأخر الفعل إىل اإلمكان

واحلامل واملرضع  ،واملريض الذي اليرجى برؤه )٤(والنفساء كاحلائض ،غري مطيقة يف احلال
، واليصح من )٥(بل يتخريون بينه وبني القضاء ،واملرضع واملسافر اليتعني يف حقهم األداء

، صرح القاضي أبو الطيب بذلك يف الشيخ اهلـرم  )٦(أحد منهم أن يصوم يف رمضان غريه
: على أنه يقول ذكْره الشيخ اهلرمِ معهم يدلُّعليهم املسافر، ووقاس  ،واملرضع// واحلامل 
خياطـب بـه   أما من عجز عن الصوم بالكلية حبيث اليتأتى منه فال ،بالصوم إنه خماطب، 

لفديـة،  مث ينتقل إىل ا، إال أن يقدر خطابه به ،العلى سبيل التعيني والعلى سبيل التخيري
ألن الكفار  ؛سالم من شرائط الوجوبومل يذكر املصنف اإل . كما سيأيت يف الشيخ اهلرم

  .)٧(لكنه قد ذكره يف الصالة والكـالم فيهمـا واحـد    ،خماطبون بالفروع على الصحيح
ويضرب علـى تركـه    ،إذا كان مميزاً)  ويؤمر به الصيب لسبع إذا أطاق( : قال    

 ،نص عليـه الشـافعي هنـا    )٨(وهذا األمر واجب على الويل ،لعشرٍ قياساً على الصالة
)٩(صرحياً

يف الصالة عن بعض األصـحاب أن   )١١(، وحكى الشاشي)١٠(ويف الصالة ظاهراً 

                                                 
 )) .ية ابتداًء األصح أنه خياطب بالفد): (( ٦/١٧٠(قال النووي اموع  ،)٢٦٢/ص(ما سيأيت يف : انظر) ١(
 ) . ٦/١٦٩(اموع : انظر) ٢(
 ).  ٦/١٦٨( ،)٢/٢٦٧(املصدر السابق : انظر) ٣(
 ) . ٦/١٦٨(واموع  ،)١/٣٢٦(املهذب : انظر) ٤(
 ) . ٢٣٠، ١/٢٢٩(واإلقناع يف مسائل اإلمجاع  ،)١/١٩٤(اإلفصاح : انظر) ٥(
 ) . ٦/٢٠٥(واموع  ،)١/٣٤٧(املهذب : انظر) ٦(
 ) . ١/١٤٧(منهاج الطالبني : ظران) ٧(
 ) . ٦/١٦٥(اموع : انظر) ٨(
 . نص عليه الشافعي : ومل يقل): ٦/١٦٥(مل أعثر عليه يف األم وال يف املختصر، وقد ذكره النووي يف اموع) ٩(
 ) .٢/١٠( األم: انظر) ١٠(
 ) . ٢/٩(حلية العلماء : انظر) ١١(

א
א
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٢٣٣ 

إذا : )٢(قال الروياين )١(والصبية كالصيب، تعليمه الطهارة والصالة مستحب للويل الواجب
  .  )٣(خالفاً أليب حنيفة ،إذا صام كان صومه شرعياً

   z  }}  :وله تعـاىل لق) ً ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضرراً شديدا:( قال  
¡  �   ~  }   | z)واليشتر)٥(وباإلمجاع )٤ ،   ط أن ينتهي الضرر الشـديد إىل حالـة
واعتربه اإلمـام  ، )٦(بل املعترب أن يشق احتماله على مافصل يف التيمم ،الميكنه فيها الصوم

 ،اإلفطار بسـببه وضبطه بأن كل مرض مينع من التصرف مع الصوم جيوز  ،)٧(مبشقة السفر
، )٨(مجـاع التـيمم   ر ذلك يف بابرر الظاهر الذي ذكره األصحاب، ذَكَوهو املعين بالض

، بعـض النـاس   وأورد اإلمام على نفسه أن امتناع التصرف قد حيصل بنفس الصوم يف
إن املرض إذا انتـهى إىل  : وقال وتابع الغزايل اإلمام على ذلك ،)٩(وأجاب بأن ذلك نادر

أما املرض اليسري الذي ال يلحق به مشـقة  .  )١٠(صوم فيه ضرراًاحلد تولد مصابرة الهذا 
كان مطبقاً فله ترك النية مث املرض إن  )١٣)(١٢(خالفاً للظاهرية )١١(جيوز الفطر به فال ظاهرة
وإال فعليـه   ،فإن كان حمموماً وقت الشروع فله ترك النية ،، وإن كان يحم وينقطعبالليل

، وإذا أفطر املريض املرجو برؤه )١٤(اج إىل اإلفطار أفطرفإن عاد واحت ،أن ينوي من الليل

                                                 
 ) . ٦/١٦٥(اموع : انظر) ١(
 ) .٤/٣٢٧(حبر املذهب : رانظ)  ٢(
 )) . والظاهر منه أن هذا واجب على الويل ): (( ١١٦/ص(الطحاوي يف حاشيته على مراقي الفالح  قال)  ٣(
 .  ٧٨: سورة احلج )  ٤(
 ) . ١/٢٢٩(واإلقناع يف مسائل اإلمجاع  ،)١/١٩٤(األفصاح : انظر) ٥(
 ) . ٢/٢٢٨( ،)٦/١٦٩(اموع: انظر) ٦(
 ) .  ١/١٩٦(اية املطلب: انظر) ٧(
 ) . ١/١٩٧(اية املطلب: انظر) ٨(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة  : انظر) ٩(
 ) . ٦/١٧٠(يف اموع  :جنوه انظرو. مل أعثر عليه ال يف الوسيط وال يف الوجيز وال يف إحياء علوم الدين ) ١٠(
 ) . ٦/١٧٠(واموع  ،)٣/٤٧٣(والبيان  ،)٣/١٧٢(التهذيب : انظر) ١١(
 الظاهري باملعروف  ،وهم أتباع داود بن علي األصبهاين ،نسوبون إىل القول بالظاهراملالفقهاء  هم :الظاهرية) ١٢(

 ) .  ٢/٥٧٨(ن إلبراهيم مصطفى وآخرياملعجم الوسيط ، و)١٢/٤٩٩(تاج العروس  :انظر. 
 ) . ٦/١٦٨(احمللى : انظر. لفطر أن املريض الذي ال يشق عليه الصوم خمري بني الصيام وا: مذهبهم)  ١٣(
 ) . ٦/١٧٠(واموع  ،)٢/٢٣٥(ضة الطالبني وور ،)٣/١٧٢(التهذيب : انظر) ١٤(

א

א  א
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 ،وكذا إن مل يقصد الترخص على املشـهور  ،بغري اجلماع قاصداً للترخص فال فدية عليه
إذا مل يقصد الترخص حكاه [إن قلنا بأن املتعدي بالفطر يلزمه الفدية فهنا وجهان : وقيل
ومـن   . باجلماع سيأيت يف فصل الكفارةوفطرمها  ،وقياسه أن يأيت يف املسافر )١(]حسني

)٢(غلبه  اجلوع أو العطش فخاف اهلالك لزمه الفطر إن كان مقيماً ويقضي
ومن شرب  . 
إن والـده  : )٣(شراباً قصد منه إىل املرض قبل الفجر فطلع الفجر وهو مريض قال الروياين

والصوم اليسقط  ،وإن كان سببه معصية  ،ألن املرض فعل اهللا ؛عندي حيل له الفطر: قال
  . وإمنا يتأخر 

  
  
  
  
  

  )٦(والسنة )٥(وأدلته من الكتاب )٤(باإلمجاع)  وللمسافر سفراً طويالً مباحاً:( قال  
 ،والجيوز الفطر يف سـفر املعصـية  ، )٨(مسافة القصر: والطويل.  )٧(متظاهرة  )٦(والسنة

: يلوق ،وإال فالصوم أفضل على الصحيح ،وحيث جاز الفطر فهو أفضل إن تضرر بالصوم

                                                 
 ) .ج ( ساقط من ) ١(
 ) . ٦/١٧٠(اموع : انظر) ٢(
 ) .٤/٣٣١(حبر املذهب : انظر) ٣(
 ) . ٦/١٧٢(واموع  ،)١/٢٢٩(واإلقناع يف مسائل اإلمجاع  ،)١/٢١١(اإلفصاح : انظر) ٤(
 .  ١٨٥: البقرةسورة   zy   x  w  v  u z  }  |  {  ~      �  ¡    ¢  £   ¤  ¥}  :قوله تعاىل) ٥(
 . 

 ،)٧١٥(رواه الترمذي بـرقم ))  إِنَّ اللَّه تعالَى وضع عن الْمسافرِ الصوم وشطْر الصالة:(( من ذلك قوله )  ٦(

خرج عام الْفَـتحِ إىل  : ((  وأن النيب  ،)٥٢٧٣(البيهقي يف الكربى برقم  ،)٢٢٧٦(النسائي يف الصغرى برقم 
فَصام الناس ثُم دعا بِقَدحٍ من ماٍء فَرفَعه حىت نظَر النـاس إليـه ثُـم     ،مكَّةَ يف رمضانَ فَصام حىت بلَغَ كُراع الْغميمِ

رِبنفس الصفحة أيت خترجيه يف وسي) ١١١٤(-٩٠رواه مسلم برقم )) ش . 
 ) .٣/٢١٧(العزيز : انظر) ٧(
 ) . ٦/١٧٢(واموع  ،)٣/٤٤٥(احلاوي : انظر) ٨(
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لومل يتضرر يف احلال بالصوم لكن خياف : وقال املتويل ،الفطر أفضل كالقصر وهو ضعيف
وقال أبـو جملـز    ،، ومل خيالفه غريه)١(الضعف منه وكان سفر حجٍ أو غزوٍ فالفطر أفضل

 ،)٣(حرم عليه الفطـر رمضان وهو مقيم اليسافر فإن سافر إذا دخل عليه شهر : )٢(التابعي
 أن رسـول اهللا   ، ويرد عليهما)٥(مينع السفر لزمه صوم بقية الشهر والي :)٤(وقال عبيدة

)) جرخةوي غَزف حِ فالْفَتانَ  يضمراً وأَفْطَررافس٦())م(  .   
 لوجود املعىن احملوج إىل اإلفطار من غري)  ولو أصبح صائماً فمرض أفطر :(قال  
، ويف وجه أنـه  )٨(ذا شرع فيها يف احلضر مث سافركالصالة إ)  وإن سافر فال(، )٧(اختياره

 ىتحمن الْمدنة صائماً خرج عام الْفَتحِ  ((، واحتج بأن النيب )٩(جيوز وهو اختيار املزين
حتجاج على ظنه أن ذلك كان يف إنه بىن هذا اال: ، وقيل)١())رطَفْأَفَ )١٠(بلَغَ كُراع الْغميمِ

                                                 
 ). ١/٢١١(اإلفصاح  ،)٢٠٦/ص(كفاية األخيار  و ،)٦/١٧٢(واموع  ،)٢/٢٣٥(روضة الطالبني : انظر) ١(
ثقة من كبار : قال يف التقريب ،هور بكنيتهمش ،الحق بن محيد بن سعيد السدوسي البصري :أبو جملز التابعي) ٢(

  ) .                         هـ١١٠(وقيل ) هـ١٠٩(وقيل ) هـ ١٠٦(سنة  تويف ،الثالثة
 )]١٠٤٦/ص(تقريب التهذيب و ،)١/٧٧١(مساء وللغات ، وذيب األ)٣٢٢/ص(طبقات خليفة [ 
 ) .٣/٤٧٧(البيان : انظر) ٣(
عبيدة بن قيس بن عمـرو  : وقيل ،وقيل عبيدة بن قيس ،عبيدة بن عمرو ،و عمروأب: ويقال ،أبو مسلم: عبيدة) ٤(

ـ ٧٢(تويف سـنة   ،تابعي كبري من الثانية خمضرم فقيه ثقة: قريبقال يف الت ،التابعيالكويف  ،املرادي اهلمداين  ) هـ
  ) .هـ٧٣ (وقيل

التاريخ الكبري  و ،)٦٥٤/ص(ب تقريب التهذي و ،)٤/٣٨١(ذيب التهذيب  ،)١/٤١٦(ذيب االمساء وللغات [
)٦/٨٢[ ( 
 ) .٣/٤٧٧(البيان : انظر) ٥(
ـ : باب ،الصيام: كتاب) ٤٣٢/ص(رواه مسلم ) ٦(  ،ةيجواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معص

صام حىت بلَغَ كُراع الْغميمِ فَ ،خرج عام الْفَتحِ إىل مكَّةَ يف رمضانَ أَنَّ رسولَ اللَّه  ((بلفظ ) ١١١٤(ـ٩٠برقم 
رِبش الناس إليه ثُم ظَرحىت ن هفَعاٍء فَرحٍ من ما بِقَدعد الناس ثُم امفَص،   ـامالناس قد ص ضعذلك إِنَّ ب دعيلَ له بفَق

 . من حديث جابر بن عبداهللا ))  أُولَئك الْعصاةُ ،أُولَئك الْعصاةُ :فقال
 ) . ٣/٢١٧(العزيز: انظر) ٧(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة  : انظر) ٨(
 ) .٨٤/ص(خمتصر املزين : انظر) ٩(
ومن عسفان إليه  ،وبينه وبني مكة حنو ثالثني ميالً ،ة وسبعني ميالًئواد بينه وبني املدينة حنو ما: كُراع الغميمِ )١٠(

وأما تقدير امليل  ) .٢٣٥/ص(واملصباح املنري ،)٤/٢١٤(معجم البلدان  :انظر. وكراع كل شيٍء طرفه  ،ثالثة أميال
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واملـراد   ،فإن بني املدينة وكراع الغميم حنو سبعة أيامٍ أو مثانيـة  ،وهم يف يوم واحد وهو
عـن  //  إن املزين تبني له ذلك فرجع: وقد قيل ،باحلديث أنه صام أياماً يف سفره مث أفطر

رق ظاهر، وقـد  فإن قاسه على املرض فالف )٣(، وإن مل يرجع عن مذهبه)٢(حتجاجهذا اال
  .   )٥(إسحاقو )٤(وافقه على هذا أمحد

 ، قد رأيته بعينه)٦(حتجاجواعلم أن األصحاب أكثروا اللوم على املزين يف هذا اال  
من أصبح يف حضرٍ صائماً مث سافر فليس له أن يفطـر إال أن يثبـت   : قال ،طيييف البو

أن  حتجـاج ، فالوجه يف تصحيح هذا اال)٨()))٧(ديدكُالْ موي رطَفْأَ هنأَ ((:حديث النيب 
على حالة السـفر،   قياس حالة احلضرِ:// دمىت الدليل، واملقدمة الثانيةذلك أحد مقعل جي

  . والكديد وكُراع الغميمِ متقاربان . وجياب بالفرق
أم بعد د الفجر، وسواٌء أسرع يف الليل أن اليفارق العمران إال بع: وصورة املسألة  
، ولو نوى الصيام بالليل مث سـافر  )٩(ففلو فارق العمران قبل الفجر أفطر بالخال ،الفجر

                                                                                                                                            
  ): ٤/٤٩٦(فقد اختلف فيه املعاصرون، فقال ابن عثيمني يف الشـرح املمتـع  ) الكيلو(بالوحدات الزمنية املعاصرة 

يف كيلوا وستني أصـبح   فإذا ضربنا ثالثني ميالً)) مسافة القصر مثانية وأربعني ميالً وامليل كيلو وستني يف املائة (( 
وامليل ): (( ٩/ص(كيلو، وقال الكبيسي يف كتاب املسافر وما حيتاج إليه من أحكام  ٤٨= ١.٦٠×٣٠الناتج عندنا 

فيكون  ٥٥.٤٤=  ٣٠×١.٨٤٨أي ما يقارب كيلوين فإذا ضربنا ))  م١.٨٤٨يساوي بالوحدات الزمنية املعاصرة 
 . نصف تقريباً بني كراع الغميم ومكة مخسة ومخسني كيلو و

 التخريج السابق : انظر) ١(
 ) . ٣/٢١٧(العزيز) ٣/٤٤٩(احلاوي  ،)٤/٣٠٨(حبر املذهب : انظر) ٢(
 ) . ٣/٢١٧(العزيز انظر) ٣(
 ) .٣/٢٠٥(اإلنصاف :انظر) ٤(
 ) . ٣/٣٠٨(حبر املذهب : انظر) ٥(
 ) . ٤/٣٠٨(وحبر املذهب  ،)٣/٤٤٨(العزيز : انظر) ٦(
معجـم البلـدان   : انظـر . راً على ثالث مراحل من مكة شرفها اهللا  عسفان وقديد مصغْموضع بني: الكديد) ٧(
مائة وثالثة وثالثني كيلو ونسـف  : ، وتقدر املسافة بني الكديد ومكة حبوايل)٢٧٢/ص(املصباح املنري ) ٤/٤٤٢(

  ) .٩/ص(املسافر وما حيتاج إليه من أحكام : انظر. تقريباً 
بـرقم   ،إذا صام أياماً مـن رمضـان مث سـافر   : باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٩/ص(لبخاريرواه ا ،متفق عليه)  ٨(
بـرقم  ...جواز الصوم والفطر يف شهر رمضـان للمسـافر   : باب ،الصيام: كتاب) ٤٣١/ص(ومسلم  ،)١٩٤٠(

 ) . ١١١٣(ـ٨٨
 ) . ٤/٣٠٩(وحبراملذهب ،)٣/٢١٨(والعزيز ،)٣/١٧٦(التهذيب: انظر) ٩(

/٣٢ 

/١٥٠ 
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 )٢(وصـاحب البيـان   )١(واملـاوردي  قال الصيمري ،أم بعدهيعلم أسافر قبل الفجر  وال
 ،ويف شك من تقدمـه  ،ألنه على يقني من حدوث السفر ؛ليس له أن يفطر: )٣(والروياين

عد الفجر ولوسافر ب: وماقاله القاضي حسني يف باب مسح اخلف ،والشك اليبيح الرخص
   . وجييء فيه مذهب املزين  ،ومل يكن نوى الصيام لزمه اإلمساك والقضاء

 أمـا املـريض  ) ولو أصبح املسافر واملريض صائمني مث أرادا الفطر جاز :( قال
، )٧(وإمـام احلـرمني  ، )٦()٥(، وأما املسافر ففيه احتمال لصاحب املهذب)٤(فالخالف فيه

ومل أر أحداً من ، ، ورأيته منصوصاً يف البويطي)٨(اًوالقاضي حسني وجه وحكاه الدارمي
 وأمر الـنيب   ،فإن صام يف السفر مث أراد أن يفطر فليس له: ( ولفظه ،األصحاب حكاه

إال أن يصـح   ،ليس ليومٍ هم فيه صيام ،الناس أن يفطروا بالكديد ملا يستقبلوا واهللا أعلم
 واستدل له صاحب املهذب ملـا  ،نتهىا )أفطر يف يومٍ وهو فيه صائم  احلديث أن النيب 

)٩(أبداه احتماالً بالقياس على مالو دخل يف الصالة بنية اإلمتام مث أراد القصر
غـريه  وفرق  ،

فجاز مع  ،بدل، والصوم له بدل وهو القضاء بأنه بالقصر تارك لإلمتام الذي التزمه ال إىل
ـ )١٠(دوام العذر إنـه  : وقـال املصـنف   ،واز، فالجرم كان الذي قطع به األكثرون اجل
)١٢(أصحهما اليكره: قال املصنف ،، وعلى هذا يف كراهته وجهان)١١(املنصوص

وهـو   ،

                                                 
 ) . ٣/٤٤٨(احلاوي : انظر) ١(
 ) . ٣/٤٧٧(البيان : انظر) ٢(
 ) . ٤/٣٠٩(حبراملذهب: انظر) ٣(
 ) .١/٢٢٩(واإلقناع يف مسائل اإلمجاع  ،)١/٢١٠(اإلفصاح : انظر) ٤(
 ) . ١/٣٢٧(املهذب: انظر) ٥(
حكى النووي يف الروضة من رواية غري الشـافعي يف  : حاشية : ( مانصه ) ج ( يف اهلامش األيسر من النسخة ) ٦(
لكن النووي محل هذا  ،وقد صح احلديث: قال النووي ،الجيوز الفطر إن مل يصح احلديث بالفطر: بويطي أنه قال ال

 ). ٢/٢٣٥(يف روضة الطالبني  اكالم النووي هذ: انظر) . واهللا أعلم  ،النهي على الكراهة
 ) . ٢/٢٣٥(روضة الطالبني : انظر) ٧(
 ) . ٣/٢١٨(العزيز : انظر) ٨(
 ) . ١/٣٢٧(املهذب: انظر) ٩(
 ) . ٦/١٧٢(واموع  ،)٣/٤٤٨(احلاوي : انظر) ١٠(
 ) .٦/١٧٢(اموع : انظر) ١١(
 .املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ١٢(

א
אא

א  אא
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 مهِيلَشق ع دقَ اسإِنَّ الن((: يف كُراعِ الغميمِ قيل له ألن النيب  ؛كما قال إذا كان حلاجة
اميالص، لْتا فَعيمونَ فظُرنا يمإِنا بِ ،وعفَدحٍ مقَدـرِ   نصالْع ـدعاٍء ب١(رواه مسـلم  ))م( 

أمـا إذا   ،ولومل يكن صائماً لكان املقصود أن الناس يفطرون ،كان صائماً والظاهر أنه 
ولو أصبح املسـافر  ، )٢(y   x   wz  }  :كان لغري حاجة فينبغي أن يكره  لقوله تعاىل

اإلجيـاب شـرعاً   // ؛ ألن )٣(اليلزمه: والدهنذر اإلمتام، قال صاحب  البحر عن صائماً ف
  . أقوى من اإلجياب نذراً 

ومهـا   يف أثناء النـهار ـ أي املريض   وشفيـ أي املسافر ـ    فلو أقام( : قال  
بل هذا  ،إمتامهامالو أقام يف أثناء الصالة يلزمه ك)  حرم الفطر على الصحيح ـ  صائمان
وهنا الصوم الذي شرع فيه واجب له ، متامألن هناك تبدلت صفته من القصرِ إىل اإل ؛أوىل

التأخري ومل يلزمه زيـادة   )٥(]جواز[زال  )٤(]به[فإذا زال العذر وهو متلبس  ،تأخريه لعذر
ويف هذا القيد  ،ألن الفطر مباح له يف أول النهار مع العلم حبال اليوم ؛جيوز: والثاين ،عليه

ويف املـريض طريقـة    ،ت إىل هذه العلةوإذا تأملت ماقلناه مل يلتف ،احتراز من يوم الشك
)٦(قاطعة بتحرمي الفطر إذا شفي

  .  
j    i  h    g     f  e  }  :لقوله تعاىل)  وإذا أفطر املسافر واملريض قضيا(: قال  

o  n  m   l  k z)وذهب )٨(معناه فأراد الفطر فله الفطر وعليه عدة من أيام أخر )٧ ،
، وروي )٩( اآلية وأن الصوم اليصح يف السـفر وذهب بعض الظاهرية إىل عدم التقدير يف

                                                 
يف غري معصـة،   رجواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمساف: باب ،الصيام: كتاب) ٤٣٢/ص(رواه مسلم ) ١(

 ) .١١١٤(ـ٩١برقم 
 . ٣٣: سورة حممد )  ٢(
 ) . ٤/٣٠٥(حبر املذهب: انظر) ٣(
 ) . أ ( ساقط من ) ٤(
 ) . أ ( ساقط من ) ٥(
 ) . ٣/٢١٨(والعزيز  ،)٣/٤٧٨(البيان : انظر) ٦(
 . ١٨٤: سورة البقرة )  ٧(
 ) . ٣/٤٧٧(والبيان  ،)١/١٠٦(تفسري البغوي : انظر) ٨(
 ) . ٦/١٨١(احمللى : انظر) ٩(

/٢٧٤ 

א א
א
א
 א



א אא

 

٢٣٩ 

الْبِـر   نم سيلَ ((:ومتسكوا بقوله ، )١(وأنه إن صام قضى، كراهته عن ابن عمر وغريه
ف موفَرِالصقـال  )٣(وحجة اجلمهور أن محزة بن عمرو األسـلمي  )٢(متفق عليه )) ي الس :

ويف  )٤(متفق عليـه ))  م وإِنْ شئْت فَأَفْطرإن شئْت فَص:(( أصوم يف السفر ؟ قال للنيب 
يعب الصائم  ملَفَفي رمضان،  رسولِ اِهللا  عم سافََرنا (( )٥(]:قال[الصحيحني عن أنس 

لَعرِ والَ ىفْطالْم ع رفْطلَالْممِ ىائوأحاديث كثرية يف هذا  )٦()) الص .  
ـ  ضعب نَّأَ هغلَبو مِيمغي كُراعِ الْف رطَفْأَ نْأَبعد:  أما قوله    ـ  اسِالن ـ  دقَ صام       : 

يف  ما كلذَ نيب ،أنه كان أمرهم بالفطر ليتقووا لعدوهم )٨(]فسببه[ )٧( )) أُولَئك الْعصاةُ ((
إىل مكَّةَ ونحن   اللَّه ولِسر عسافَرنا م:(( حيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري قاليف ص
اميزِالً :قال ،صنا ملْنزالَقَفَ فَن رولُس  اللَّه:ودمن ع متونقد د كُمى  إِنأَقْـو طْرالْفو كُم
ةً، لَكُمصخر ت٩(فَكَان( ا منفَمن امص، ا منموأَفْ ن،زِالً طَرنا ملْنزن فَ ثُم رـ آخ إِنكُـم   :الَقَ

                                                 
 ) . ٦/١٧٥(اموع: انظر) ١(
ليس من الرب الصيام : عليه واشتد احلر لَلِّملن ظُ قول النيب : باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٩/ص(رواه البخاري ) ٢(

جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان : باب ،الصيام: كتاب) ٤٣٢/ص(ومسلم  ،)١٩٤٦(برقم  الصيام يف السفر،
 ) . ١١١٥(ـ٩٢إخل برقم ... رللمساف

من أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمـرو بـن    ،محزة بن عمرو األسلمي ،حلأبو صا: محزة بن عمرو األسلمي) ٣(
وكان يسـرد   ،عن الصوم يف السفر أنه سأل النيب  شة رضي اهللا عنها،ذكرت عائ، عامر له صحبة من النيب  

  ) .هـ٦١(تويف سنة )) . إن شئت فصم وإن شئت فأفطر (( :فقال النيب  ،الصوم
 )]١٦/ص(مشاهري األمصار ، و)٤/٣١٥(طبقات ابن سعد، و)١/١٤٦(لمرجال مس )١/٣٧٥(االستيعاب [
ومسـلم   ،)١٩٤٣(بـرقم   ،الصوم يف السـفر واإلفطـار  : باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٩/ص(رواه البخاري ) ٤(
 ) . ١١٢١(١٠٣برقم  ،التخيري يف الصوم والفطر يف السفر: باب ،الصيام: كتاب) ٤٣٤/ص(
 ) . ب ( و ) أ ( ساقط من )  ٥(
يف الصـوم   بعضهم على بعـضٍ  مل يعب أصحاب النيب  :، بابالصوم: كتاب) ٣٦٩/ص(البخاري رواه ) ٦(

جواز الصوم والفطـر يف شـهر رمضـان    : باب ،الصيام: كتاب) ٤٣٣/ص(ومسلم  ،)١٩٤٧(برقم  ،واإلفطار
 ) . ١١١٨(ـ٩٨إخل برقم ...رللمساف

 ،والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصـة  جواز الصوم: باب ،الصيام: كتاب) ٤٣٢/ص(رواه مسلم ) ٧(
 ) .١١١٤(ـ٩٠برقم 

 . فيشبه ) أ ( يف ) ٨(
ما استبيح بعذر مع : وقيل ،مع قيام السبب احملرمه، ذر وعجز عنبارة عما وسع للمكلف يف فعله لعع :رخصة) ٩(

 ) . ١١٣/ص(والتعريفات  ،)١/١٨٤(املستصفى: انظر. ليل احملرم دقيام ال

/١٥١ 
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٢٤٠ 

ودو عحبصطْمالْفو واكُمرفَأَفْط ى لَكُمأَقْو ةً، فَرمزع تا )١(كَاننقَ ،فَأَفْطَر قَلَ :الَثُما  دنتأَير
م ومصا ننتأَيرع رولَس  اللَّه َذ دعبلك فَرِففهذا الذي يف آخر حـديث أيب   )٢())ي الس

والسفر الذي  ،)) أُولَئك الْعصاةُ (( :خر الصوم يف السفر عن قولهسعيد نص صريح يف تأ
ا صاموا يف رمضان بعـد دخـوهلم   ما أن يكون ذلك السفر ويكونوإأشار إليه أبو سعيد 

 اللَّـه    ولِسر عمخرجت  ((:عن عائشة قالت //  وروى الدارقطين .ما غريه إ، ومكة
بِأَبِي وأُمي : ، فَقُلْتوأَتممت قَصرووصمت  رسولُ اِهللا  أَفْطَرفََ، عمرة في رمضانَ فَي

تمصو تأَفْطَر، وتممأَتو ترةُ :قال ،قَصشائيا ع تنسسـناده  إقال الـدارقطين   ))أَح
، )٥(هإمجاع اجلميع على أنه لو تكلف وصام أجـزأ  )٤(يفنقل اجلورأما املريض  ،)٣(حسن

    . وقاس عليه املسافر
 .)٦())ؤمر بِقَضاِء الصومِكُنا نُ((:لقول عائشة رضي اهللا عنها )وكذا احلائض (:قال  
ألنه إذا وجب على املعـذور فغـريه    ؛)واملفطر بال عذر : (قال   .)٦())الصومِ

                                                 
 ) .١/١٨٤(املستصفى : انظر ،مالزم العباد بإجياب اهللا تعاىل: ةعزم) ١(
 ) . ١١٢٠(ـ١٠٢برقم  ،أجر املفطر يف السفر إذا توىل العمل: باب ،الصيام: كتاب) ٤٣٤/ص(رواه مسلم ) ٢(
الكـربى  والبيهقـي  ورواه  ،)٢٢٧٠(برقم  ،القبلة للصائم: باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٦٧(وراه الدارقطين ) ٣(
  )            ٥٢١٢(برقم  ،من ترك القصر يف السفر غري رغبة عن السنة: باب ،الصالة: كتاب) ٣/١٤٢(

  ،وعبد الرمحن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهـو مراهـق   ،متصل وهو إسناد حسنإنه : قال الدارقطين والبيهقي
وقال ابن عبـد   ،رقطين إسنادهال يصلح لالحتجاج وإن حسن الدا) : ٣/٨٥(حتفة األحوذي قال املباركفوري يف و

وقوله يف عمرة يف رمضان باطل فإن  ،هذا حديث منكر) : ٢/٤٨(تنقيح حتقيق أحاديث التعليق اهلادي احلنبلي يف 
 ،يروى عن الثقات ماال يشبه حديث األثبـات  :نيب اهللا مل يعتمر يف رمضان قط والعالء بن زهري قال فيه ابن حبان

 .  يوافق الثقاتفبطل االحتجاج به فيما مل 
قال ابن الصالح كان من  ،مدينة بفارس نسبة إىل ،وريعلي بن احلسني القاضي اجلُ ،أبو احلسن: يورِجالْ)  ٤(

واملوجز على ترتيب  ،املرشد يف عشرة أجزاء: من مصنفاته ،وروى عنه ،أجالء الشافعية لقي أبا بكر النيسابوري
  .  وفاتهلومل يؤرخوا  ،املختصر

، )١/١٦٩(وطبقات اإلسنوي  ،)١/١٣١(ابن قاضي شهبة طبقات و ،)٣/٤٥٧(الكربى الشافعيةطبقات [ 
 ] )٢/٦١٤(وذيب طبقات الفقهاء 

 ) . ١/١٩٤(واإلفصاح  ،)٦/١٦٩(اموع : انظر) ٥(
ومسـلم   ،)٣٢١(بـرقم  ،التقضي احلائض الصالة: باب ،احليض: كتاب) ٨٣/ص(متفق عليه رواه البخاري ) ٦(
 ) . ٣٣٥(ـ٦٩برقم  ،وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة: باب ،احليض: تابك) ١٥٢/ص(

/٣٣ 
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٢٤١ 

 وسيأيت فيه )٢(وكذا يف اجلماع يف الصحيح ،يف غري اجلماع الخالف فيه وهذا // )١(أوىل
 ،وإمنا الكـالم هنـا يف القضـاء    ،وجوب الفدية أو الكفارة عليهويأيت اخلالف يف  ،وجه

وتـربأ ذمتـه بـه عـن     ، يوم عندنا وعند مجهور العلماء يف القضاء عن كل يومٍ ويكفي
ثالثـون   :)٦(وقال ابن املسيب، )٥(ثنا عشر يوماًايلزمه عن يومٍ : )٤(ربيعة ، وقال)٣(الصوم
 ال: ، وقال علي بن أيب طالب وابـن مسـعود  )٨(ثالثة آالف يوم: خعي، وقال الن)٧(يوماً

رواه األربعة والبخـاري تعليقـاً مـن    حلديث ورد فيه،  )٩(يقضيه صوم الدهر وإن صامه
 مـن رمضانَ  نأَفْطَر يوما م نم (( :قال عن أيب هريرة أن النيب  )١٠(املطوسحديث أيب 
ةصخرِ رلَ غَيزِ مجرِه يهالد اميجيـوز   إنـه ال : )١(بن حبـان اوأبو املطوس قال ، )١١())ص

                                                 
 ) . ٤٣٧ص/١(مغين احملتاج : انظر) ١(
 ) .١/٢٣٦(واإلقناع يف مسائل اإلمجاع  ،)١/٢٠٢(اإلفصاح : انظر) ٢(
 ) . ٦/٢٣٣(واموع  ،)٣/١٩٩(حلية العلماء : انظر) ٣(
مفيت أهل املدينة  ،شيخ اإلمام مالك ،موىل املنكدر ،يب عبد الرمحن فروخ التيميربيعة بن أ ،أبو عثمان: ربيعة)  ٤(

) هـ١٣٦(تويف سنة  ،من اخلامسة ،ثقة فقيه مشهور :ـ قال يف التقريبف بربيعة الرأي  وعرـ املاملدينة وشيخهم  
 .  
 ) ]٣٢٢/ص(تقريب التهذيب  ،)٧/٣٤٩(املنتظم  ،)٣/٢٥٩(حلية األولياء  ،)١٤/٦٤(الوايف بالوفيات [ 
 ) . ٦/٢٣٣(واموع  ،)٣/١٩٩(حلية العلماء : انظر) ٥(
صـاحب   ،امتحن فلم تأخذه يف اهللا لومة الئم ،سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي ،أبو حممد: ابن املسيب)  ٦(

 ،اء الكبارأحد العلماء األثبات الفقه :قال يف التقريب ،علم من أعالم التابعني وفقهائهم ،عبادة ومجاعة وعفة وقناعة
  ) . هـ٩٤(تويف سنة  ،من كبار الثانية

 ) ]  ٣٨٨/ص(تقريب التهذيب و ،)٣/٥١٠(التاريخ الكبري و ،) ٢/٨٢(صفة الصفوة  ،)٢/١٦١(حلية األولياء [
 ) . ٦/٢٣٣(واموع  ،)٣/١٩٩(حلية العلماء : انظر) ٧(
 . املصدرين  السابقني اجلزء والصفحة  : انظر) ٨(
 .  درين  السابقني اجلزء والصفحة  املص: انظر) ٩(
امسـه  : وقال البخـاري   ،ثقة راه كوفياًأبو املطوس عبد اهللا أُ :بن معنياقال  ،بن املطوساوقيل  :املطوس أبو) ١٠(

لني  ،عبد اهللا بن املطوس :وقيل ،أبو املطوس هو يزيد :تقريبقال يف ال ،ال يسمى :وقال أبو حامت ،يزيد بن املطوس
  . ومل يذكروا تاريخ وفاته  ،لسادسةاحلديث من ا

 )]١٢٠٧/ص(تقريب التهذيب و ،)٥/١٦٧(اجلرح والتعديل و ،)٧/٤٩٩(ذيب التهذيب [  
والترمـذي   ،)٢٣٩٦(بـرقم   ،التغليظ يف من أفطر عمداً: باب ،الصوم: كتاب) ٢٧٢/ص(رواه أبو داود )  ١١(
حـديث أيب  : قال أبو عيسى) ٧٢٣(برقم  ،ضانما جاء يف كفارة الفطر يف رم: باب ،الصوم: كتاب) ١٣٩/ص(

أبو املطوس امسه يزيد وال أعرف لـه  : ـ يعين البخاري ـ يقول   اًومسعت حممد ،هريرة ال نعرفه إال من هذا الوجه
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إن هـذا  : )٣(، وقال أبو احلسن علي بن خلف القرطيب)٢(من الرواياتحتجاج مبا انفرد اال
  .  )٤(حيتج مبثله حديث ضعيف ال

 )٦(عمداً كـان أو سـهواً   )٥(أي الواجبة على ماسبق بيانه)  وتارك النية( : قال  
ألن النية من باب  ؛، وإمنا بطل الصوم بترك النية ناسياً دون األكل ناسياً)٧(صومه النلبط

  .  )٨(والنسيان يؤثر يف الثاين دون األول ،واألكل من باب املنهيات، املأمورات
وم به على ما أي حيث حكمنا ببطالن الص)  وجيب قضاء مافات باإلغماء: (قال  

ألنه مرض يغشـى العقـل    ـ قيع الشهر أم مل يستغراستغرق مج تقدم تفصيله ـ سواءٌ 
، ، واإلغماء قد ميتد فيشق القضاء، وإمنا مل جيب قضاء الصلوات لتكرارها)٩(خبالف اجلنون
الشهر أسـقط   )١١(]مجيع[أن اإلغماء إذا استغرق : ابن سريج، وعن )١٠(والصوم اليتكرر

                                                                                                                                            
إخل ....إمث من أفطر قبل حتلة الفطـر  : باب ،الصوم: كتاب) ٢/٢٤٤(الكربى يف النسائي  ورواه. غري هذا احلديث

بـرقم  ة من أفطر يوماً من رمضان، ماجاء يف كفار: باب ،الصيام: كتاب) ١٨٣/ص(ابن ماجة   ،)٣٢٧٩(برقم 
: انظـر . ضـعيف  : قال األلباين. إذا جامع يف رمضان : باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٧/ص(والبخاري  ،)١٦٧٢(

 ) . ١٨٥/ص(ضعيف سنن أيب داود 
الصحيح : همصنفات احلافظ العالمة من ،ميمي البسيتحممد بن حبان بن أمحد بن حبان الت ،أبو حامت :ابن حبان)  ١(
   ) . هـ٣٥٤(تويف سنة ،وغريها ،واروحني ،واجلرح والتعديل ،التأريخو
وـذيب   ،)٣/٩٢٠(تذكرة احلفـاظ   و ،)١/١٣٣( ابن قاضي شهبةطبقات و ،)٣/١٣١(ابن السبكيطبقات [

 )] ١/١١٥(طبقات الفقهاء الشافعية 
 ) .٣/١٥٧(اروحني : انظر)  ٢(
أخذ القراءات مبصر عن ، شيخ القراء بقرطبة  ،العبسي األندلسي اإلشبيلي: أبو احلسن علي بن خلف القرطيب) ٣(

 ،وأيب حممد بن الوليد األندلسي ومجاعة ،ومسع من القاضي أيب عبد اهللا القضاعي ،أيب العباس أمحد بن نفيس وغريه
  ) هـ٤٩٨(سنة وتويف  ،وعبد اهللا بن موسى القرطيب وآخرون ،أخذ عنه عبد اجلليل بن عبد العزيز األمويو
 ) ]٣/٢١٧(التكملة لكتاب الصلة و ،)١/٤٦٠(معرفة القراء الكبار [
 ) .  ٧/٢١(عون املعبود : انظر) ٤(
 ) .١٣٠/ص( ةسبق عند الكالم على الني) ٥(
 ) .٣/٢١٩(العزيز : انظر) ٦(
 ) . ٥١٨/ص(املنهج القومي و ،)١/٤٣٧(تاج مغين احملو ،)٢/٢٣٦(روضة الطالبني : انظر) ٧(
 ) . ٢/٥١(إعالم املوقعني و ،)٣/٢٧٢(لزركشي ا ،أليب عبداهللاملنثور يف القواعد، : انظر) ٨(
 )  . ٢/٢٣٦(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٢٠(والعزيز  ،)٣/٤٧٠(البيان : انظر) ٩(
 ) .٣/٢٢٠(العزيز : انظر) ١٠(
 ) . ج ( ساقط من ) ١١(

א

א א
א
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٢٤٣ 

)١(ليوموعنه أيضاً أنه إن استغرق يوماً سقط قضاء ذلك ا ،القضاء
ومن صور اإلغماء أن  ،

  . )٢(فيدخل يف تارك النية وقد سبق ،فتفوته النية ،يغمى عليه الليل كله

                                                 
 ) . ٢/٢٣٦(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٢٠(لعزيز ا: انظر) ١(
 .املسألة السابقة : انظر) ٢(
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٢٤٤ 

  .  )٢(خالفاً أليب حنيفة )١() والرده(: قال  
z  y   x  w    v  u   t  s  }  }  :لقوله تعاىل )٣() دون الكفر األصلي(: قال  

  |z)٤(  .   
)٥(ألنه ليس بزمن تكليف ؛باإلمجاع )ىبوالص( : قال  

  .  
 ،فإنه الجيب قضاء ذلـك النـهار  ، سواء استغرق النهار أم ال)  واجلنون( : قال  

اجلنـون  : )٧(، وقال مالـك )٦(جيب قضاء أيام اجلنون فإنه ال، وسواء استغرق الشهر أم ال
أيب خ ، وفيما علِّق عن الشي)٨(حدى الروايتني عن أمحد، إوهو ،اليسقط القضاء كاإلغماء

 وأنه أوجب القضاء إذا أفاق ،، ونقله اجلمهور عن ابن سريج)٩(حكايةَ قولٍ مثله أيب حممد 
)١١(ورد األصحاب عليه، )١٠(بعد رمضان أفاق

إن هذا النقل عنه ينايف : )١٢(وقال الرافعي ،
أقرب إليه؛ ألن كل من نقله وهذا  ،ويشبه أن يكون أحدمها غلطاًَ، مانقل عنه يف اإلغماء

إذا أفاق انون يف أثناء الشهر فعليه قضاء مامضى من أيـام  : )١٣(و حنيفة، وقال أبضعفه
)١٥(عن الشافعي مثله )١٤(أنه نقل يف املنثور: وعن املزين ،اجلنون

فحصل ثالثـة أقـوالٍ،    ،

                                                 
 ) .٦/١٦٥(واموع  ،)٣/٢١٩(والعزيز  ،)٣/٤٦٨(البيان : انظر) ١(
 ). ١/١٢١(الفتاوى اهلندية  و ،)٢/٨٦(البحر الرائق : انظر. مذهبه أنه القضاء على املرتد ملا فاته حال ردته ) ٢(
 ) . ٣/٤٦٨(البيان : انظر) ٣(
 .  ٣٨: سورة األنفال )  ٤(
 ) . ١/١٩٤(واإلفصاح  ،)٦/١٦٥(اموع : انظر) ٥(
 ) . ٦/١٦٥(واموع  ،)٣/٤٦٩(البيان : انظر) ٦(
 ) . ١١٧/ص(عبدالرب  البنالكايف : انظر) ٧(
  ) . ٣/٢٠٨(واإلنصاف  ،)٤/٤١٥(املغين :انظر) ٨(
 ) . ٦/١٦٥(واموع  ،)٣/٢٢٠(العزيز : انظر) ٩(
 ) .٦/١٦٥(واموع  ،)٣/٤٧٠(البيان : انظر) ١٠(
 ) . ٦/١٦٥(اموع : انظر) ١١(
 ) . ٣/٢٢١(العزيز: انظر) ١٢(
 ) . ٢/٦(شرح فتح القدير : انظر) ١٣(
: انظـر . صاحب الشافعي  ،إمساعيل بن حيىي املزين املصري ،أليب إبراهيم ،كتاب يف الفقه الشافعي: املنثور)  ١٤(

 ) . ٢/٩٣(الكربى ةالشافعيطبقات 
 ) . ٤/٣٢٨(وحبر املذهب  ،)٣/٢٢١(العزيز: انظر) ١٥(

 

א
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٢٤٥ 

ارتد أو  وهذا يف اجلنون املنفرد فلو ،جيب إن أفاق بعده ب إن أفاق يف الشهر والجي :ثالثها
)١(لقضاء وجهاناسكر مث جن ففي وجوب 

جيب يف املرتـد قضـاء اجلميـع    : أصحهما 
، وأشار الرافعـي  )٢(بتصحيحه ال قضاء أيام السكر، صرح املصنفوالجيب يف السكران إ

  .  )٣(إليه
ألنه صـار مـن أهـل     ؛)ولو بلغ بالنهار صائماً وجب إمتامه بال قضاء  (:قال  

وألنـه اآلن صـائم    ؛ر إمتامهكمن دخل يف صوم تطوع مث نذ ،الوجوب يف أثناء العبادة
 ،أنه يستحب اإلمتـام : الثاين ،)٤(رمضان وهو مكلف قادر مقيم فال جيوز له اخلروج عنه

 ،، وإذا قلنا بوجوب اإلمتام فجامع فيه لزمه الكفـارة )٥(ألنه مل ينو الفرض ؛وجيب القضاء
)٧(، ونقله املصنف عن األصحاب)٦(كباقي األيام قاله الرافعي

قال هنـا بـأن    ومل أر أحداً 
 ، ولوقيل)٨(ما فيما إذا بلغ مفطراً كما سيأيت جيبان، كما قيل اإلمتام والقضاء جيبان أو ال

بعـدم   الفرض، فيمسك والجيزئ، ولو قيـل هنا بوجوما لكان وجهه عدم نية  ولوقيل
  .  )٩(واليكلف ببعض يوم ،ألنه مل يكن مكلفاً أول النهار ؛وجوما لكان له وجه

)  أو أسـلم  ،أو أفاق انون(  )١٠(ولو بترك النية)  بلغ فيه مفطراً ولو: ( قال  
ميكن فيه صوم اليوم  ألن مابقي من الوقت ال ؛// )١١() يف األصح//  فال قضاء(  الكافر

ألن الليل ليس بقابل فكان كمن أدرك من أول وقت الصالة قدر ركعة  ؛والميكن تكميله

                                                 
 ) . ٦/١٦٦(اموع  ،)٣/٢٢١(العزيز: انظر) ١(
 ) . ٦/١٦٦(اموع  ،)٢/٢٣٦(روضة الطالبني : انظر) ٢(
 ) . ٣/٢٢١(العزيز: انظر) ٣(
 . هذا هو الوجه األول ) ٤(
 ) . ٣/٢٢٤(العزيز: انظر) ٥(
 ) . ٦/١٦٨(واموع  ،)٣/٢٢٤(يزالعز: انظر) ٦(
 ) . ٦/١٦٧(اموع : انظر) ٧(
 .  اليت بعد هذه املسألة املسألة: انظر) ٨(
القول بوجوما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي وابـن الصـباغ   : حاشية ( مانصه ) ج ( يف هامش النسخة ) ٩(

 ) . باب استقبال القبلة عن ابن سريج والقول بعدم وجوما حكاه احملاملي يف اموع يف  ،وغريمها
 ) . ٣/١٧٩(التهذيب : انظر) ١٠(
 ) . ٦/١٦٧(اموع : انظر) ١١(

/١٥٢
/٢٧٥ 
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٢٤٦ 

 ،ميكن فعله إال بيـوم  وال ،وا جزءاً من وقت الفرضألم أدرك؛ جيب: ، والثاين)١(مث جن
٢(فيقضيه كاحملرم إذا وجب عليه يف كفارة نصف مد(

فإنه جيب عليه بقسطه صوم نصف  
ألنه مل  ؛، ويف انون طريقة قاطعة بعدم الوجوب)٣(وملا مل يكن فعله إال بيوم وجب ،يوم

ألنـه متعـد بتـرك     ؛طعة بالوجوب، ويف الكافر طريقة قا)٤(يكن مأموراً يف أول النهار
ألن الكافر وإن مل يكن معذوراً فبإسـالمه   ؛، والصحيح طرد اخلالف يف اجلميع)٥(الصوم

  . لتحق باملعذور ا
  )٧(وهـو مـذهب مالـك   ) )٦(واليلزمهم إمساك بقية النهار يف األصح:( قال  
، )٩(اإلمسـاك  لومل ميسك فال معىن لوجـوب  ؛ وألنه إذا مل جيب القضاء )٨(رناهـملاذك
ألم أدركـوا   ؛)١١(أمحد وأصح الروايتني عن، )١٠(وهو مذهب أيب حنيفة يلزمهم: والثاين

يلزم الكافر دون الصيب وانـون؛  : والثالث ،وإن مل يدركوا وقت الصوم ،وقت األمساك
  ألنه متمكن مأمور به أمـر تـدريب    ؛يلزم الكافر والصيب أيضاً: الرابع ،فإما معذوران

                                                 
 . هذا هو الوجه األول ) ١(
)٢ (وقيل ،ألنه أقلَّ ما كانوا يتصدقون به يف العادة ؛وإمنا قدر به الصاع، املد يف األصل ربع :مد :   إن أصـلَ املُـد

  ) .٢/٦٤٣(النهاية : انظر.  يديه فيمأل كفيه طعاماً مقدر بأن يمد الرجلُ
واألصواع ختتلف باختالف األزمان واألماكن والنـاس،  ): (( ٦/١٧٦(قال ابن عثيمني يف الشرح املمتع  

ولذلك اتفق العلماء بأن املراد بالصاع يف الفطرة والصاع يف الغسل ، واملد يف الوضوء، ونصف الصـاع يف فديـة   
، فإذا قسمنا كيلوين وأربعـني  ))وقد حررته فبلغ كيلوين وأربعني جراماً من الرب الرزين... لنبوي الصاع ا: األذى

جراماً على أربعة أمداد صار مقدار املد يساوي نصف كيلو وعشرة جرامات ، وقالت نسيبة حممد فتحي يف كتاا 
حراماً تقريباً من القمـح  ٢٥٠وزن اليوم كان املتوسط احلسايب للمد ب): (( ٦٥/ص(املقاييس واملقادير عند العرب

 )) . واألرز 
 ) .٣/٤٧٠(البيان : انظر) ٣(
 ) . ٦/١٦٧(اموع : انظر) ٤(
 ) . ٦/١٦٧(واموع ) ٤/٣٢٨(حبر املذهب : انظر) ٥(
 ) . ٦/١٦٧(واموع  ،)١/٣٢٥(املهذب : انظر) ٦(
 ) .١/٣٠٧(الفواكه الدواين  و ،)٢/٤٦٥(مواهب اجلليل : انظر) ٧(
 . يف املسألة السبقة ) ٨(
 ) .٤/٥٧(اية املطلب: انظر) ٩(
 ) . ٢/٣١١(البحر الرائق و ،)٢/١٠٢(بدائع الصنائع : انظر) ١٠(
 ) . ٣/٢٠٠(واإلنصاف  ،)٤/٤١٤(املغين :انظر) ١١(
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٢٤٧ 

  
إن  ،اخلالف يف اإلمساك على اخلالف يف القضاء: وغريه )٢(، وبىن البغوي)١(ف انونخبال

إن أوجبنا اإلمسـاك أوجبنـا   : وعكس آخرون فقالوا ،إن أوجبنا القضاء أوجباه وإال فال
 ومن يوجب ،من يوجب اإلمساك اليوجب القضاء: ، وقال الصيدالين)٣(القضاء وإال فال

، وخترج من هذا يف اإلمسـاك والقضـاء   )٤(ذه ثالث طرقالقضاء  اليوجب اإلمساك فه
 )٥(واعترض الرافعـي  ،جيب اإلمساك دون القضاء وعكسه ،جيبان وال، جيبان: أربعة أوجه

بأن احلائض والنفساء إذا طهرتا يف خالل النـهار جيـب    ،على طريقة البغوي وعكسها
 )٦(اإلمامما بالخالف على مارواه إ ،واإلمساك غري واجبٍ عليهما ،الحمالةعليهما القضاء 

 :يستمر قولنا فلم ،حكى طرد اخلالف فيهما )٧(ألن صاحب املعتمد ؛وإما على األظهر// 
ين ، وعلى طريقة الصيدال)٨(وال أن اإلمساك فرع القضاء ،أن القضاء فرع اإلمساك :قولنا

: )١١(ن الرفعةقال اب ، )١٠(الزم مع اإلمساك  )٩(فإن القضاء بيوم الشك واملتعدي باإلفطار

                                                 
 ) . ٦/١٦٧(واموع  ،)٣/٢٢٤(والعزيز ،)٤/٣٢٧(حبر املذهب : انظر) ١(
 . ) ٣/١٧٩(التهذيب : انظر) ٢(
 ) . ٦/١٦٧(اموع : انظر) ٣(
 ) .٣/٢٢٥(العزيز: انظر) ٤(
 .املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٥(
 ) .٤/٥٦(اية املطلب: انظر) ٦(
كان مـن   ،ويعرف بفقيه احلرم ،نزيل مكة ،أبو نصر، حممد بن هبة اهللا بن ثابت البندنيجي: صاحب املعتمد) ٧(

  ) . هـ٤٩٨(تويف سنة  ،املعتمد يف الفقه: من مصنفاته ،لشريازيا إسحاقكبار أصحاب الشيخ أيب 
 ،مشتمل على أحكام جمردة غالباً عن اخلالف أخذها عن الشـامل  ،يف جملدين ضخمني ؛كتاب يف الفقه: واملعتمد
  .ختيارات غريبة اوله فيه 

طبقـات  و ،)١/٢٨٠(قاضـي  شـهبة     البـن ، وطبقـات الشـافعية   )٤/٣٥١(الكـربى  الشافعيةطبقات [
 )]١/١٠٠(اإلسنوي

 . خمطوط ) ٤/٨(كفاية النبيه : انظر) ٨(
 . اإلفطار ) أ ( يف ) ٩(
 .خمطوط ) ٤/٨(و كفاية النبيه  ،)٣/٢٢٥(العزيز: انظر) ١٠(
 . خمطوط ) ٤/٨(كفاية النبيه : انظر) ١١(

/٣٤ 
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٢٤٨ 

السيما بالنسبة إىل اإليراد ، وفيما قاله ابن الرفعة نظر ،وماذكره الخيفى جوابه على متأمل
  .األول 

 حـىت نيـة   ،بأي شيٍء كان)  من تعدى بالفطر( أي اإلمساك )  ويلزم:( قال   
يظ وعقوبة  إنه تغل: )٢(قال اإلمام )  أو نسي النية(  )١(بالردةو اخلروج إذا قلنا بأا مبطلة،

جيوز أن يوجه : )٣(ويف غريه قال الرافعي ،وعقوبة  ومضادة للقصد وهو يف املتعدي ظاهر
فإن فاته الصوم بتقصري أو غري تقصري  ،بأن األكل يف ار رمضان حرام على غري املعذورر

   .مل يرتفع التحرمي 
 ، وبه قـال )٤(بل يستحب ) المسافراً أو مريضاً زال عذرمها بعد الفطر( : قال  
لنا أن زوال العذر بعـد   ،يف أصح الروايتني جيب: )٧(وأمحد ،)٦(، وقال أبو حنيفة)٥(مالك

وإذا أكال فليخفياه لئال يتعرضا  ،كما لو قصر املسافر مث أقام والوقت باقٍ،الترخص اليؤثر
ن كانت صغرية أب ،وهلما اجلماع يف هذه احلالة إذا مل تكن املرأة صائمة ،والتعزير ،للتهمة

)٨(أو قدمت أيضاً من سفر، أو برأت من مرض، طهرت من احليض ذلك اليومأو 
 .  

 ألن من أصـبح  ؛) ولو زال قبل أن يأكال ومل ينويا ليالًً فكذا يف املذهب (:قال  
جيب : والثاين ،أصحهما هذافيه وجهان : ، والطريق الثاين)٩(أصبح مفطراً تاركاً للنية فقد

مفرع على ، وهذا اخلالف )١٠(ر حىت أقام الجيوز له القصراإلمساك كما لومل يصلِّ املساف
  .)١١(أما من جوزله األكل هناك فهنا أوىل ،الصحيح فيما إذا زال ومها صائمان

                                                 
 ).٣/٢٢٢(العزيز: انظر)١(
 ) . ٤/٥٤(اية املطلب : انظر) ٢(
 ).٣/٢٢٢(العزيز: انظر)٣(
  .من تعدى بالفطر يف نذر أو قضاء من خواص رمضان، فال إمساك علىسيأيت يف الصفحة التالية أن اإلمساك ) ٤(
 ) .٢/٤٦٥(مواهب اجلليل : انظر)٥(
 ) . ٢/٣١١(البحر الرائق و ،)٢/١٠٢(بدائع الصنائع : انظر) ٦(
 ) .٣/٢٠١(اإلنصاف : انظر) ٧(
 ) .٣/٢٢٢(العزيز: انظر) ٨(
 ) . ٣/١٧٩(لتهذيب ا: انظر) ٩(
 ) .٣/٢٢٢(العزيز: انظر) ١٠(
 ) . ٦/١٦٨(واموع  ،)٣/٢٢٣(العزيز: انظر) ١١(

א
،

א
אא
אא

 .א
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٢٤٩ 

 ألن ؛) واألظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك مث ثبت كونه من رمضـان : (قال  
ا إن جعلنـا  هـذ ، إال أنه كان اليعرفه وهو منتسب إىل ترك التحفظ ،الصوم واجب عليه
ألنه أفطر  ؛ال: ، والثاين)٢(، وإال فما قدمناه عن الرافعي كاف يف التعليل)١(اإلمساك عقوبة

وجوابـه   ،أفطر بعذر فلم يلزمه اإلمساك كاملسافر إذا قدم بعد الفطر واحلائض إذا طهرت
، وهذا معىن قـول  )٣(وكذلك احلائض ،أن املسافر كان يباح له الفطر مع العلم حبال اليوم

 ،أي ظاهراً وباطناً مع علمه بأنه يصل إىل مقصده يف أثناء النهار، )٤(يةحقيق إباحةٌ لغزايلا
كونه من رمضان  تب، وفرض املتويل القولني فيما إذا ثوهنا إمنا أبيح له الفطر للجهل حباله

إن مل نوجب اإلمساك ثَم فهنـا  : فقال ،مث رتب عليه ما إذا بان بعد األكل، قبل أن يأكل
  .  )٥(وإال فاألظهر الوجوب ،وىلأ

 هذا متفق)  وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان خبالف النذر والقضاء :(قال  
ورأيت يف  ،فيه لعينه// ضان هو الزمان الذي طُلب الصوم ؛ ألن رم)٦(عليه بني األصحاب

ليـه  فعلم أن ذلك يف الفجر فعيف شهر رمضان  )٧(]غائم[ومن تسحر يف يوم  :يف البويطي
 ذلك صيام قضاء رمضان والنـذر ميسـك  وك ،وميسك عن الطعام يف ذلك اليوم ،القضاء
  .   )٨(ضى على صيامه وال قضاء عليه انتهىوإن كان متطوعاً م ،ويقضيه
أنه ليس بصـوم  : أصحها، وحيث أوجبنا اإلمساك ففي حقيقته وأثره أربعة أوجه  
إن املمسـك يف صـوم   : واليقال ،ليهع ابثَولكنه إمساك على سبيل التشبه وي، شرعي

 ،وأثر هذا أن احملرم إذا ارتكب حمظـوراً لزمتـه الفديـة    ،خبالف احملرم إذا أفسد إحرامه
قـال   [واملمسك إذا ارتكب شيئاً من حمظورات الصـوم اليترتـب عليـه غـري اإلمث     

                                                 
 ) .٢/٨٤(حاشية قليويب و ،)٣/٢٢٢(العزيز: انظر) ١(
 ) . ٣/٢٢٢(العزيز: انظرو ،)٧(الصفحة السابقة حاشة : انظر) ٢(
 ) . ٣/٢٢٣(العزيز: انظر) ٣(
 ) . ٣/٢٢٣(والعزيز ،)١/٢٣٩( والوجيز ،)٢/٥٤٢(الوسيط : انظر) ٤(
  ) . ٣/٢٢٣(العزيز : انظر) ٥(
 ) .٣/٢٢٣(العزيز  ،)٣/١٧٩(التهذيب : انظر) ٦(
 . غيم ) أ ( يف ) ٧(
 . مل يتيسر يل الوقوف على خمتصر البويطي ومل أعثر عليه يف غريه )  ٨(

/١٥٣ 

א
א
 

א

א
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٢٥٠ 

إال  ابثَأنه ي: ، والثالث)٢(]عليه  ابثَأنه كذلك إال أنه الي: والثاين.  )١(بالخالف:املصنف
، وهذا الوجه لعله خـالف  )٣(أنه يسمى صوماً شرعياً: والرابع ،إال إذا كان متعدياً بفطره

، والظـاهر أن مـن   )٤(غري اإلمثعليه فإنه إذا ارتكب شيئاً من احملظورات اليترتب  ،لفظي
بغي إن أنه ين )٥(وذكر ابن أيب الدم من عنده ،أطلق هذه العبارة مراده إثبات الثواب خاصة

وإن قلنا ليس بصـوم شـرعي مل    ،إن قلنا إنه صوم شرعي ومل يكن قد أكل يشترط النية
  . يشترط

)  فمات قبل إمكان القضاء (أي بعذر ) من فاته شيء من رمضان : فصل( : قال  
، فإذا مات قبل زوال العـذر ، عدم العذر المطلق اإلمكان املراد باإلمكان يف هذه املسائل

ولـو  ) فال تدارك وال إمث  ( )٦(]املوت[سفره أو غريمها من األعذار إىل بأن دام مرضه أو 
فألن تأخري األداء ذا العذر جائز  ؛، أما انتفاء اإلمث)٧(استمر سنني ومضت عليه رمضانات

واملراد منه أنه ليس على ورثتـه واليف   ،وكذا انتفاء التدارك ،جائز فتأخري القضاء به أوىل
  .يوم مسكني )١(يطعم عنه لكل: )١١( )١٠(سوطاو )٩(وقال قتادة ،)٨(تركته صيام وال إطعام

                                                 
 ) .  ٦/١٨١(اموع : انظر) ١(
 ) . أ ( ساقط من ) ٢(
 ) . ٦/١٨١(واموع  ،)٣/٢٢٣(العزيز: انظر) ٣(
 ) . ١/٢١٢(فتح الوهاب و ،)٣/٢٢٢(العزيز : انظر) ٤(
 ) . ١/٤٢٤(حاشية الرملي : انظر) ٥(
 ) . ج ( ساقط من )  ٦(
 ) . ٣/١٨٩(اية احملتاج  و ،)١٩٢/ص(اية الزين : انظر) ٧(
 ) .٦/٢٦٨(اموع : انظر) ٨(
بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن احلارث بن سدوس بن قتادة بن دعامة  ،أبو اخلطاب: قتادة) ٩(

وعىن بالعلم فصار من حفـاظ أهـل زمانـه     ،ولد وهو أعمى  ،السدوسي البصري ،بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة
  ) . هـ١١٧(تويف سنة  ،ثقة ثبت: تقريبقال يف ال ،وعلمائهم بالقرآن والفقه

 )] ٧٩٨/ص(تقريب التهذيب و ،)٩٦/ص(صار مشاهري األمو ،)٣/٢٥٩(صفة الصفوة [ 
)١٠ (امسه ذكوان و طاوس  :يقال ،طاوس بن كيسان اليماين احلمريي موالهم الفارسي ،أبو عبد الرمحن:  سطاو

  ) . هـ١٠٦( تويف سنة  ،ثقة فقيه فاضل من الثالثة: قال يف التقريب ،لقب
 ،)٢٨٧/ص(طبقات خليفة  و ،)١٢٢/ص(األمصار مشاهري  و، ) ٤/٣٩١(الثقات  و ،)٤/٣٦٥(التاريخ الكبري [

 ) ] ٤٦٢/ص(تقريب التهذيب 
 ) . ٦/٢٧٢(واموع  ،)٣/٥٤٣(البيان : انظر) ١١(

 א
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٢٥١ 

ــكني   .مســــــــــــــــــــــــــــــــ
ألن  ؛وفيه نظـر ، )٢(واستدل األصحاب بأنه فرض مل يتمكن منه فسقط حكمه كاحلج 

أما بدوام العذر إىل املوت تبني  ،هنا مثله: احلج مل جيب إذا مات قبل اإلمكان إال أن يقال
السـيما إذا   ،اختيار املكلف//  لذي هو إىلوهو بعيد السيما يف السفر ا ،عدم الوجوب

فإنه يزيلُ حقيقـة   ،ويف جتويز ترك الصوم ملثل هذا دائماً نظر ،كان الشخص دائم السفر
إقامة يقضي فيمن يرجو  )٣(]اجلواز[وإمنا يظهر  ،الوجوب خبالف القصر حيث جوزناه له

وجبـت عليـه    حىت ماتن من دام مرضه أو سفره إ: ، وقد قال أبو حيىي البلخي)٤(فيها
  . )٥(، ورد األصحاب عليهالشيخ اهلرم؛ ألنه شهد الشهر وهو مكلف كالكفارة
بل مىت حصل ، واعلم أن دوام العذر اليشترط أن يكون ابتداؤه من وقت الفوات  

ولو سافر بعد ، )٦(قبل طلوع الفجر من اليوم الثاين من شوال واستمر كان احلكم كذلك
إذا م الثاين من شوال فإن الروياين حكى عن والده يف لزوم الفديـة  طلوع الفجر من اليو

ألن القضاء أضعف من  ؛ال: والثاين ،جيب: أحدمها، حتمالنيامتد السفر إىل رمضان ثان ا
والتدارك  حتمال األول ينبغي هنا أن حيكم باإلمثاال ، فعلى)٧(قال وهذا أصح عندي ،األداء
عليـه إذا   قـه، ورد طالإ إن محل على ،شيء من رمضان، وقول املصنف من فاته )٨(عنه

 قبـل   مات :يوم العيد ودام إىل املوت فإنه يصح أن يقال// تعدى بترك األداء وطرأ عذر
وإن محل على الفوات  ،وال ينبغي أن يتردد يف وجوب التدارك واإلمث عليه ،إمكان القضاء

                                                                                                                                            
 . واملثبت هو املوافق ملا يف البيان . عن كل يوم ) أ ( يف ) ١(
 ) . ٦/٢٧٢(اموع : انظر) ٢(
 ) . أ ( ساقط من ) ٣(
مدمي السفر فال يباح له الفطر ألنـه    ،ويستثىن من جواز الفطر بالسفر(( : ) ٢/٢٣٦(إعانة الطالبني قال يف ) ٤(

إمنا هو فـيمن   ،فجواز الفطر للمسافر ،يف أيام أخر يف سفره هيؤدي إىل إسقاط الوجوب بالكلية إال أن يقصد قضاء
واشـي الشـرواين   ح: انظرو. ))  واستظهره يف النهاية ،وهذا هو ما جرى عليه السبكي ،يرجو إقامة يقضي فيها

)٣/٤٣٠ . ( 
 . مل أعثر عليه ) ٥(
 ) . ١/٤٣٨(مغين احملتاج : انظر) ٦(
 ) .٤/٣١٣(حبر املذهب : انظر) ٧(
 ) . ٣/١٨٩(اية احملتاج : انظر) ٨(

/٢٧٦ 

/٣٥ 
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٢٥٢ 

بعد التمكن من القضاء فيما سـيأيت مـن   بِعذرٍ مل يكن فيه بيان حكم املتعدي إذا مات 
وإذا فرغ الكالم عقدنا فرعـاً   ،والوجه محل كالم املصنف على التفويت بعذر ،األحكام

  . وبينا حكمه يف مجيع األقسام ، للتفويت بغري عذر
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٢٥٣ 

بل يخرِج من تركته  ،وإن مات بعد التمكن مل يصم عنه وليه يف اجلديد:( قال
، وصححه معظم )١(نص عليه يف كتبه القدمية واجلديدة) لكل يوم مد من طعام 

عن نافع عن ابن عمر عن النيب )٤( )٣(ملاروى حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى )٢(األصحاب
رواه )) يومٍ مسكينا لَّمات وعلَيه صيام شهرٍ فَلْيطْعم عنه مكَانَ كُ نم:(( قال النيب 

 ،)٥(والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله ،مرفوعاً إال من هذا الوجهالترمذي وقال النعرفه 
وإمنا هو من كالم  ،إن رفعه خطأ اليصح :وكذا قال البيهقي وغريه من احلفاظ ،)٥(قوله

ضعيف الحيتج به وإن كان  ، يعين وابن أيب ليلى)٧(وإمنا رفعه ابن أيب ليلى ،)٦(ابن عمر
  ، ويف )٨(إماماً يف الفقه

  
  

                                                 
 ). ٦/٢٧٢(واموع  ،)٨٥/ص(وخمتصر املزين  ،)٤/٣٧٧( األم: انظر) ١(
 ).٣/١٨٩(اية احملتاج و ،)١/١٤٤(السراج الوهاجو ،)٢/٢٤٦(، وروضة الطالبني)٣/٥٤٣(البيان   :انظر) ٢(
إماماً يف كان  ،مفيت الكوفة وقاضيها ،األنصاري الكويف ،أبو عبد الرمحن: حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى)   ٣(

  . )هـ١٤٨(تويف سنة  ،بالشعيب وأخذ عنه سفيان الثوريتفقه ثالثاً وثالثني سنة، توىل القضاء بالكوفة  يف الفقه،
 ) ]٢٦٦/ص(جامع التحصيل و ،)٤/١٧٩(وفيات األعيان  ،)٦/٣١٠(سري أعالم النبالء [
امسه حممد ( خبط حديث مانصه  )  ب ( عمود ) ١٥٣(لوح )  ب ( يف اهلامش األيسر السفلي  من  نسخة  ) ٤(

يلى صحايب  قتـل  وأبو ل ،وأما عبدالرمحن بن أيب ليلى فعبد الرمحن تابعي ،حممد بن عبد الرمحن له مذهب معروف
 . )الحيفظ امسه أحد: وقيل ،داود:وقيل ،بليل: وقيل ،بالل: وقيل ،وامسه قميار. مع علي 

ابن خزميـة  ورواه  ،)٧١٨(برقم  ،ماجاء من الكفارة: باب ،الصيام: كتاب) ١٣٨/ص(الترمذي جامع : انظر) ٥(
: كتاب) ١٩١/ص(ابن ماجه ورواه  ،)٢٠٥٦(إخل برقم .... اإلطعام عن امليت : باب ،الصيام: كتاب) ٣/٢٧٣(

 . عن حممد بن سريين عن نافع ) ١٧٥٧(برقم  ،من مات وعليه صيام من رمضان فرط فيه: باب ،الصيام
 ) . ٣/٤٠٤(ومعرفة السنن واآلثار  ،)٤/٢٥٤(سنن البيهقي الكربى : انظر) ٦(
 ) . ٦/٢٧٠(اموع : انظر) ٧(
وإن كان  ،وقد اتفقوا على تضعيف حممد بن أيب ليلى وأنه الحيتج به:  قلت) : ٦/٢٧١(قال النووي اموع ) ٨(

يف وكذلك قال ابن عدي  ،ابن أيب ليلى ضعيف) : ٣/٥٩٣(اجلرح والتعديل وقال ابن أيب حامت يف  ،إماماً يف الفقه
قـال  : نبلـي وقال ابن عبد اهلادي احل ،)٤/١٠٦(نصب الراية و الزيلغي يف  ،)٦/١٨٥(الكامل يف ضعفاء الرجال 

وابن أيب ليلى  ):٤/٣٧١(السنن واآلثار  عرفةمقال البيهقي يف  ،حممد بن أيب ليلى ضعيف مضطرب احلديث: أمحد
أهل العلم باحلديث ال يقبلون ما تفرد به لكثرة ـ يعين حممد بن عبد الرمحن ـ كان كثري الوهم يف اإلسناد واملنت،  

 .  أوهامه

א
א
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٢٥٤ 

)١(لكُلِّ يومٍ نِصف صاعِ(( روايته أيضاً 
مداً من : وإمنا قال ابن عمر ،وهو خطأ آخر)) برٍّ  

، )٦(مطلقاً )٥(والثوري )٤(ومالك )٣(ووافقنا على أنه اليصام عنه أبو حنيفة// )٢(حنطة
والقدمي أنه يصوم عنه الويل على جهة التخيري بينه وبني اإلطعام  ،يف غري النذر )٧(وأمحد

إنه متفق عليه على : )٩(وقال املصنف ،)٨(هكذا قاله مجاعة ،الوجوب العلى وجه
)١١(، ورأيت يف تعليق القاضي أيب الطيب)١٠(القدمي

، يف القدمي جيب أن يصام عنه: قال  
 ،تفاق تعني تأويل كالم القاضي أيب الطيب، فإن صح دعوى اال)١٢(وبه قال أبو ثور

                                                 
  ) .  ١٨٣/ص(، واملصباح املنري )٢/٥٩(النهاية : انظر.  مدادمكيال يسع أربعة أ:  الصاع) ١(

اتفق العلمـاء  ): (( ٦/١٧٦(وأما باملوازين احلديثة فقد قال ابن عثيمني ـ رمحه اهللا ـ يف الشرح املمتع  
 .الصاع النبوي : بأن املراد بالصاع يف الفطرة والصاع يف الغسل ، واملد يف الوضوء، ونصف الصاع يف فدية األذى

وقالت نسبة حممد فتيحـي يف كتاـا املقـاييس    )) وقد حررته فبلغ كيلوين وأربعني جراماً من الرب الرزين: مث قال
كيلوا ٢.٠٤كيلو جرام ، وعند غريهم بـ ٣.٢٥ويقدر الصاع عند احلنفية بـ ): (( ٤٠/ص(واملقادير عند العرب 

= ، والصـاع أربعـة أمـداد    ٥٠٩.١٤= ام املـد بـاجلر  ): (( ٢٢٧/ ص( ، وقال جنم الدين الكردي))جرام 
 . أي كيلوين وستة وثالثني جراماً )) جرام ٢٠٣٦= ٤×٥٠٩.١٤

ن قال إذا فرط يف القضاء بعد اإلمكان حىت م: باب ،الصوم: كتاب) ٤/٢٥٤(سنن البيهقي الكربى : انظر) ٢(
 ) . ٨٠٠٦(برقم  ،مد من طعام مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً

املبسوط  و ،)٢/٢٣٠(املبسوط للشيباين  و ،)٢/٣٠٧(البحر الرائق و ،)١/٣٣٥(بيني احلقائق ت: انظر) ٣(
 ) . ٣/٨٩(للسرخسي 

 ) . ٣/٣٤١(واالستذكار) ٢/٦٢٦(مواهب اجلليل  ،)٢/٥٢٤(الذخرية : انظر) ٤(
احلفاظ املتقنني  كان من ،الثوري الكويفبن محزة بن حبيب سفيان بن سعيد بن مسروق  ،أبو عبد اهللا: الثوري) ٥(

، ثقة فقيه عابد: قال يف التقريب ،وواظب على الورع والعبادة ،ممن لزم احلديث والفقه ،املتقنني والفقهاء يف الدين
  ) . هـ١٦١(سنةتويف  ،وكان رمبا دلس ،س الطبقة السابعةومن رؤ ،إمام حجة

اجلرح والتعديل و ،)١٦٩/ص(مشاهري األمصار و ،)٤/٩٢(التاريخ الكبري و ،)٢/٧١٥(ذيب التهذيب [ 
 )]٣٩٤/ص(تقريب التهذيب ) ١/٢٠٣(تذكرة احلفاظ و ،)٤/٢٢٢(
 ) .٤/٣٩٨(واملغين  ،)٤/٣١٣(وحبراملذهب  ،)٣/٣٤٠(االستذكار: انظر) ٦(
 ) . ٣/٢٣٧(واإلنصاف  ،)٤/٣٩٨(املغين : انظر) ٧(
 ) .٦/٢٦٩(موع ا ،)٢/٢٤٦(وروضة الطالبني  ،)٤/٣١٣(وحبراملذهب  ،)٣/١٨٠(التهذيب : انظر) ٨(
 ) .٦/٢٦٩(اموع : انظر) ٩(
 . يف القدمي ) أ ( يف ) ١٠(
 ).١/٢٣٤(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر. كتاب يف الفقه يف حنو عشر جملدات :تعليق القاضي أيب الطيب) ١١(
 ) . ٦/٢٧٢(واموع  ،)٣/٤٥٣(احلاوي : انظر) ١٢(

/١٥٤ 
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وقد صرح املصنف يف شرح  ،حمموالً على الندب )١())ه صام عنه ولي )):ويكون قوله 
 )٣(]واملشهور أنه اليصام عنه يف حال احلياة قطعاً[،باالستحباب على القدمي )٢(مسلم

لو مرض حبيث اليرجى برؤه ففي :  )٥(، وقال الرافعي يف كتاب الوصية)٤(ولوكان عاجزاً
للمال مدخالً يف احلج يف والفرق على املشهور أن  ،ففي الصوم عنه وجهان تشبيهاً باحلج

فلم جيز إال يف  ،ويف الصوم يف جربانه فقط ،فجازت النيابة يف احلالني ،إجيابه ويف جربانه
، وإطالق املصنف بعد التمكن يشمل ما إذا مات بني الرمضانني وهو )٦(حال واحد 

وحكى القاضي حسني عن ابن أيب هريرة أنه ال جيب عليه  ،كذلك عند مجهور األصحاب
فاملوت يف  )٧(ألن وقت القضاء حمصور مبا بني الرمضانني ؛وال الصيام ،ال اإلطعام ،شيء

فعلى املذهب لوكان عليه أيام متكن  ،أثنائه كاملوت يف أثناء وقت الصالة اليعد به مفرطاً
فلو كان عليه يومان متكن من قضاء أحدمها إىل  ،من بعضها ومات لزمه بقدر مامتكن

إذا نذر صوم  م لألول ويف الثاين وجهان أصلهماأطع: )٨(قال الروياين ،نصف الثاين فمات
  .  )٩(وجهان ،هل يلزمه صوم يوم أو اليلزمه شيء، نصف يوم
وكذا  ،الخالف عندنا أن حكمهما حكم رمضان)  وكذا النذر والكفارة: ( قال

  . )١٠(مجيع أنواع الصوم الواجب جيري فيها القوالن
، أما أكثر )١١(هو من جهة الدليل كما قال) ا أظهر القدمي هن: قلت(  :قال

، واعترف به صاحب )١٢(أصحاب املذهب فردوه وأنكروا أن يكون مذهباً للشافعي
                                                 

  .هذا جزٌء من حديث سيأيت خترجيه قريباً ) ١(
 . قضاء الصوم عن امليت : باب ،الصيام: كتاب ،)٧١٠/ص(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ٢(
 ) .  ج ( ساقط من ) ٣(
 ) . ٢/٢٤٧(وروضة الطالبني  ،)٢٣٧(والعزيز  ،)٤/٣١٣(حبراملذهب : انظر) ٤(
 ) . ٧/١٣٠(العزيز : انظر)  ٥(
 ) . ١/٤٢٨(ية الرملي حاشو(والروضة   ،)٣/٤٥٣(احلاوي الكبري : انظر) ٦(
 . خمطوط ) ب  ٤/٥٤(و كفاية النبيه  ،)٤/٣١٢(حبراملذهب : انظر: انظر) ٧(
 . املصدر السابق اجلزء واللوح : انظرو ،مل أعثر عليه يف البحر ولعله يف احللية) ٨(
 .خمطوط ) ب  ٤/٥٤(كفاية النبيه : انظر) ٩(
 ) . ٦/٢٧١(واموع  ،)٢٤٧/ ٢(روضة الطالبني : انظر) ١٠(
 ) . ٦/٢٧١(اموع : انظر) ١١(
 ) . ٦/٢٦٩(واموع  ،)٣/٤٥٢(احلاوي :انظر) ١٢(

א
א

א
א
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، وذكر املصنف أن مجاعة من )٢(لنقل بعض األصحاب له عن القدمي ،وغريه )١(التنبيه
من السلف طاوس  ، وممن قال به)٣(حمققي األصحاب اجلامعني بني الفقه واحلديث اختاروه

وهو احلق إن شاء اهللا تعاىل يف الدليل ملاروت  )٦(وقتادة )٥(والزهري )٤(طاوس واحلسن
متفق )) مات وعلَيه صيام صام عنه وليه  نم: (( قال عائشة رضي اهللا عنها أن النيب 

إِنَّ أُمي  ،ا رسولَ اللَّهي :الَقَفَ  يبِالن ىلَرجلٌ إِ اَءج:(( ، وعن ابن عباس قال)٧(عليه
؟ اهنأُمك دين أَكُنت قَاضيه ع ىلَع انَكَ ولَ :الَقَفَ ؟ماتت وعلَيها صوم شهرٍ أَفَأَقْضيه عنها 

 ىلََءت امرأَةٌ إِجا (( :الَقَ، وعنه )٨( متفق عليه)) فَدين اللَّه أَحق أَنْ يقْضى: الَقَ ،معن لَاَقَ
رولِس  اللَّه َالَقَفت: ذْرٍين موا صهلَيعو تاتي مإِنَّ أُم ولَ اللَّهسعنها  ،ا ر وم؟ أَفَأَص
 ،معن :تلَاَقَ ؟اهنأَكَانَ يؤدي ذَلك ع ،أُمك دين فَقَضيتيه ىلَع انَكَ وأَرأَيت لَ: لَاَقَ
، )١٠())إِنَّ أُختي ماتت:(( ويف بعض طرق البخاري )٩(رواه مسلم)) أُمك نفَصومي ع:لَاَقَ

                                                 
 ) . ٩٧/ص(التنبيه : انظر) ١(
 ) . ٣/٤٥٢(احلاوي : انظر) ٢(
 ) . ٦/٢٦٩(اموع : انظر) ٣(
من  كان، ههل عصربل إمام أ ،إمام أهل البصرة ،الفقيه القارئ الزاهد العابد ،احلسن بن يسار البصري :احلسن) ٤(

تـويف سـنة   . كان يدلس ويرسـل وحيـدث باملعـاين     ،والتفسري ،احلديثوكان إماماً يف  ،من سادات التابعني
  ). هـ١١٠(
طبقات املدلسني و ،)٧/١٩٧(لسان امليزان و ،)١/١٣(طبقات املفسرين للداودي و ،)١٢/١٩٠(الوايف بالوفيات [
)١/٢٩ [( 
الفقيه : قال يف التقريب ،بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري القرشي حممد بن مسلمأبو بكر، : الزهري) ٥(

  ) . هـ١٢٤(تويف سنة ، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة ،متفق على جاللته وإتقانه ،الفقيه احلافظ
 ،)١/٢٢٠(التاريخ الكبري و ،)١/١٠٨(تذكرة احلفاظ و ،)٦٦/ص(مشاهري األمصار و ،)٢/٢٥٣(معرفة الثقات [
 )]٨٩٦/ص(لتهذيب تقريب او
 ) .٦/٢٧٢(أقواهلم يف اموع : انظر) ٦(
) ٤٤٢/ص(ومسلم  ،)١٩٥٢(برقم  ،من مات وعليه صوم: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٠/ص(رواه البخاري ) ٧(

 ) . ١١٤٧(_١٥٣برقم  ،قضاء الصيام عن امليت: باب ،الصيام: كتاب
) ٤٤٢/ص(ومسلم  ،)١٩٥٣(برقم  ،يه صوممن مات وعل: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧١/ص(رواه البخاري ) ٨(

 ) . ١١٤٨(ـ ١٥٥برقم  ،قضاء الصيام عن امليت: باب ،الصوم: كتاب
 ) . ١١٤٨(_١٥٦برقم  ،قضاء الصيام عن امليت: باب ،الصيام: كتاب) ٤٤٣/ص(رواه ومسلم ) ٩(
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تات٢(، ويف مسلم من حديث بريدة)١())م(
إِذْ  ،اللَّه  ولِسا جالس عند رنبينا أَ : ((قال 

 ،وجب أَجرك: لَاَقَفَ ،إِنها ماتتو ،أُمي بِجارِية ىلَإين تصدقْت ع :تالَقَإِذْ أَتته امرأَةٌ فَ
 ؟اهنأَفَأَصوم ع ،ا صوم شهرٍهيلَع نَاَكَ هنإِ ،يا رسولَ اللَّه :تلَاَقَ ،وردها علَيك الْمرياثُ

ويف  )٣())ا هنحجي ع: لَاَقَ؟ ا هنتحج قَطُّ أَفَأَحج ع مإِنها لَ :تلَاَقَ ،اهنصومي ع:لَاَقَ
)٤())صوم شهرينِ((طريقٍ 

نجاها  نَّ امرأَةً ركبت الْبحر فَنذَرت إنْإِ: (( وعن ابن عباس ،
 وا أَتهبِنفَجاَءت  ،ماتت ىتتصم ح ملَفَ سبحانه وتعالَى فَنجاها اُهللا ،أَنْ تصوم شهرا اُهللا

 )٥(]حسن[رواه أبو داود بإسناد )) عنهافَأَمرها أَنْ تصوم  اللَّه  ولِسى رلَأُختها إِ
: )٧(قال البيهقي ،وأحاديث أخر ،فهذه أحاديث صحيحة صرحية يف املقصود )٦(صحيح

: يف القدمي على ما حكاه البيهقي ث جواز الصوم، وكان الشافعي قالفثبت ذه األحادي
وأما يف اجلديد . يف الصوم عن امليت شيٌء فإن كان ثابتاً صيم عنه كما حيج عنه  قد روي
عن ابن عباس نذراً ومل يسمه مع  )٨(ألن الزهري روى عن عبيد اهللا ؛إنا مل نأخذ به: فقال

                                                 
 ) . ١٩٥٣(برقم  ،من مات وعليه صوم: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧١/ص(رواه البخاري ) ١(
أسلم قبل بدر ومل يشهدها وشهد  ،أبو عبد اهللا بريدة بن احلصيب بن عبد اهللا بن احلارث األسلمي: بريدة) ٢(

عنه أبناه عبد روى و ،وسكن املدينة مث انتقل إىل البصرة مث إىل مرو فمات ا روى عن النيب  ،خيرب وفتح مكة
  ) . هـ٦٢(وقيل) هـ٦٣ ( ويف سنةت ،وغرهموعبد اهللا بن أوس اخلزاعي والشعيب  ،اهللا وسليمان

مشاهري  ،)٢/٤٦٩(سري أعالم النبالء و ،)١/٩٧(رجال مسلم و ،)١/١٨٥(االستيعاب و ،)١/٤١٨(اإلصابة [
 ) ]٦٠/ص(األمصار 

 ) . ١١٤٩(_١٥٧برقم  ،قضاء الصيام عن امليت: باب ،الصيام: كتاب) ٤٤٣/ص(مسلم رواه ) ٣(
 ) . ١١٤٩(_١٥٨برقم  ،قضاء الصيام عن امليت: باب ،الصيام: كتاب) ٤٤٣/ص(رواه مسلم ) ٤(
 . خبط مغا ير ) أ ( وقد استدرك يف  ،)ج ( و ) ب ( ساقط من ) ٥(
البيهقي و ،)٣٣٠٨(برقم  ،يف قضاء النذر عن امليت: باب ،األميان والنذور: كتاب) ٣٧٢/ص(رواه أبو داود ) ٦(

 ،علي أن أصوم يوما مساه فوافق يوم فطر أو أضحىمن قال هللا : باب ،النذور: كتاب) ١٠/٨٥(الكربى يف 
 ) . ٢/٣٢٦(صحيح سنن أيب داود : انظر ،وصححه األلباين ،)١٩٩٣٥(
 ) . ٨٠٢٠(برقم  ،من قال يصوم عنه وليه: باب ،الصوم: كتاب) ٤/٢٥٦(سنن البيهقي الكربى : انظر) ٧(
مسع ابن عباس وأبا سعيد  ،املدين األعمى ،ن مسعود اهلذيلعبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة ب ،أبو عبداهللا:  عبيد اهللا) ٨(

، كان يعد من الفقهاء السبعة ،روى عنه الزهري وصاحل بن كيسان وموسى بن أيب عائشة ،سعيد اخلدري وعائشة
  ) . هـ٩٨( وقيل  ،)هـ٩٤(سنة  تويف، من الثالتة ،ثقة فقيه: قال يف التقريب

 حلية األولياء  و ،)٤/٤٧٥(وسري أعالم النبالء  ،)٢/١١(رجال مسلم و ،)١/٤٦٤(رجال صحيح البخاري [
 )]٦٤١/ص(تقريب التهذيب  ،)٢/١٨٨(
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  مع حفظ 
 أنه استفىت رسول اهللا  )٢(، وأشار الشافعي بذلك إىل حديث سعد بن عبادة)١(الزهري
وأنت قد  ،يعين فقد يكون ذلك النذر غري صوم )٣())إِنَّ أُمي ماتت وعلَيها نذْر (( : فقال

، فأغىن عن )٤(وحديث ابن عباس اآلخر وحديث بريدة وغريه// علمت حديث عائشة 
ولو وقف الشافعي على مجيع طرقها : )٥(قال البيهقي ،ستدالل حبديث سعد بن عبادةاال

وتعني أن يكون هو املختار .  )٦(وهو كما قال ،إن شاء اهللا تعاىل، فهاوتظاهرها مل خيال
يا عن // ومايذكر يف مقابلة ذلك من الرواية عن عائشة وابن عباس أما  ،املفىت به

 ؛على تقدير صحته حيتمل أن يكونا اختارا أحد اجلائزين وهو اإلطعام )٧(الصوم عن امليت
  . )٨(ن احلجة يف الرواية ال يف الرأيأمع  نقول إن الصوم جيب// ألنا ال 

                                                 
مل : قال الشافعي يف رواية أيب عبداهللا فيما تكلم به على اخلرب) : ٣/٤٠١(قال البيهقي يف معرفة السنن واآلثار ) ١(

: انظـر و. أو صدقة فأمر بقضائه عنها ،أو عمرة ،فاحتمل أن يكون نذر حج ،يسم ابن عباس ما كان نذر أم سعد
 ) . ٦/٢٦٩(اموع 

بن طريف بن اخلزرج  سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام بن خزمية بن ثعلبة ،أبو ثابت: سعد بن عبادة )٢(
 ،وكان أحد النقبـاء  ،األوىل والثانيةشهد العقبة  ،اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج األنصاري سيد اخلزرج

  ) هـ١٦(وقيل سنة ) هـ١٥(تويف سنة  ،مل يشهدها :بن سعداوقال  ،فأثبته البخاري يف شهوده بدراًواختلف 
سري أعالم النبالء و ،)٤/٤٤(التاريخ الكبري و ،)١/٤٢٩(الكاشف و ،)٢/٥٩٤(االستيعاب  ،)٣/٥٥(اإلصابة [
 )] ١/١٠(مشاهري األمصار و ،)٣/١٤٨(الثقات و ،)١/٢٧٠(
مايستحب ملن مات فُجأة أن يتصدق عنه وقضاء :الوصايا، باب: كتاب) ٥٣٢/ص(البخاريرواه  ،متفق عليه) ٣(

   ،األمـر بقضـاء النـذر   : بـاب  ،النـذر : كتـاب ) ٦٧٢/ص(ومسـلم   ،)٢٧٦١(بـرقم   ،النذور عن امليت
 ] . ٦٦٩٩ ،٦٦٩٨ ،٢٧٦٢ ،٢٧٦١[ أطرافه يف البخاري : انظرو ،)١٦٣٨(ـ ١برقم 

 . الصفحة السابقة  سبق ختريج هذه األحاديث قي) ٤(
 ) .٨٠٢١(برقم  ،من قال يصوم عنه وليه: باب ،الصوم: كتاب) ٤/٢٥٦(سنن البيهقي الكربى : انظر)  ٥(
 ) . ٦/٢٧٠(اموع : انظر) ٦(
 دحأَ نع دحي أَلِّصي الَ :((رضي اهللا عنهما أنه قال، بن عباساعن ) ٢/١٧٥(سنن الكربىروى النسائي يف ال) ٧(
الَو يصوأَ محد عأَ نحد، لَوكن طْيعم عنه لَّكُ انَكَم يمٍو ماًد من حطَنسـنن الكـربى   وقـال البيهقـي ال   ،)) ة
قال النووي ،  )) مهنوا عمعطْأَو ماكُتوم نوا عومصت الَ :((وروي من وجه آخر عن عائشة أا قالت): ٤/٢٥٦(

وأما ماحكاه البيهقي عن بعض أصحابنا من تضعيف حـديث ابـن عبـاس وعائشـة     ):(( ٦/٢٧٠(يف اموع 
وال ، خبالف حديث رواه ال يوجب ضعف احلـديث  من زاعمه؛ ألن عمل العامل وفتياهمبخالفتهما لروايتهما فغلط 

 )) . وهذه قاعدة معروفة يف كتب احملدثني واألصوليني  ،مينع من االستدالل به
 ) . ٦/٢٧١(اموع : انظر) ٨(

/١٥٥ 

/٣٦

/٢٧٧ 
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٢٥٩ 

وهو الذي اختاره الشيخ أبو عمرو بن ) ولويل كل قريب على املختار: ( قال
، فيحمل عليه مامل )٢(بإسكان الالم وهو القريب ؛ ألن الويل مشتق من الولْي،)١(الصالح

وتردد اإلمام بينه  ،حتماالتإنه أظهر اال: )٣(وقال صاحب الذخائر ،يدل دليل على خالفه
إذا : )٥(، وقال الرافعي)٤(النقل فيه عندي: وقال ،بينه وبني والية املال والعصوبة واإلرث

: ، مع ترجيحه ماذُكر)٦(، وقال املصنفاعتبار اإلرثفحصت عن نظائرها وجدت األشبه 
رواحتمال الوالية والعصوبة باطـالن بقول النيب  ،ن احتمال اإلرث ليس ببعيدإ: ماذُك
:  
 ))صي عومن كقاله الرافعي  ،كان مبثابة الويل )٨(]أجنيب ليصوم[، ولو أوصى إىل )٧())أُم

  . )٩(الرافعي يف كتاب الوصية
جرة أم أكان ب على هذا القول سواٌء) ولو صام أجنيب بإذن الويل صح : ( قال

وهو حممول على ما  ،هكذا أطلقوه ،، وتكون األجرة من رأس املال)١٠(بغري أجرة كاحلج
ألا غري متعينة  ؛الورثة الفدية، فإن زادت مل جتب إال برضاكانت األجرة التزيد على إذا 

                                                 
ـ  ،الشافعي ،عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري : بن الصالح وأبو عمر)  ١(  وىلت

 ،علـوم احلـديث  : صنفاتهممن  ،كان من أعالم الدين ،مشيخة دار احلديث األشرفية مث تدريس الشامية الصغرى
  ) . هـ٦٤٣(تويف سنة  ،اءوطبقات الفقه ،وشرح مسلم ،وأدب املفيت واملستفيت

 ) ]٤/١٤٣٠(تذكرة احلفاظ و ،)٥٠٣/ص(طبقات احلفاظ  ،)٨/٣٢٦(الكربى الشافعيةطبقات [ 
 ) . ٣٤٦/ص(واملصباح املنري  ،)١١٦١/ص(الصحاح : انظر) ٢(
كان مـن أئمـة    ،القضاة قاضي ،املصري، ميع املخزومي األرسويفجملي بن ج ،أبو املعايل: صاحب الذخائر) ٣(
له إثبات اجلهر ببسم و ،وفيه غرائب كثريةالذخائر وهو من الكتب املفيدة : من مصنفاته ،صحاب وكبار الفقهاءاأل

  ) . هـ٥٥٠(تويف سنة  ،والكالم على مسألة الدور وغريمها ،اهللا الرمحن الرحيم
 )]٢٠/٣٢٥(وسري أعالم النبالء  ،)٤/١٥٤(وفيات األعيان  ،)٧/٢٧٧(الكربى الشافعيةطبقات [
 ) . ٤/٦٢(اية املطلب : انظر) ٤(
 ) . ٣/٢٣٧(العزيز : انظر) ٥(
 ) . ٢/٢٤٦(روضة الطالبني : انظر) ٦(
 . ) ٢٥٣/ص: (انظر) ٧(
  . أخرى لتصوم ) ج ( يف ) ٨(
 ) . ٧/١٣٠(العزيز: انظر) ٩(
 ) . ٢/٢٤٦(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٣٧(والعزيز ،)٣/١٨١(التهذيب : انظر) ١٠(

 א

א
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٢٦٠ 

وإن قال بعض الورثة أنا  ،فالزائد اليلزم بقية الورثة بإخراجه ،بل خمري بينها وبني الفدية
قاله أبو علي ، ، وإن تشاحوا قسم بينهم على قدر مواريثهم)١(أصوم وآخذ األجرة جاز

، فلوصام عنه ثالثون إنساناً يف يوم واحد عن صوم مجيع رمضان قال )٣() ٢(الفارقي
وذكر البخاري يف صحيحه عن احلسن أنه  ،مل أر ألصحابنا كالماً فيه ،)٤(املصنف
  . )٦(، وهذا هو الظاهر الذي نعتقده)٥(جيزيه

والوجه  ،ألنه ليس يف معىن ماورد به النص ؛))٧(المستقالً يف األصح: ( قال
ملا يومي إليه  ،وهو الذي جزم به القاضي أبو الطيب تفريعاً على القدمي )٨(أنه يصح: الثاين
وقضاء  )٩())؟اهنأَكَانَ ذَلك يؤدي ع ،أُمك دين فَقَضيتيه ىلَع انَكَ وأَرأَيت لَ: (( قوله 

  . )١١(، وبالقياس على احلج على وجه)١٠(الدين الخيتص بالقريب
ويف االعتكاف  ،ولومات وعليه صالة أو اعتكاف مل يفعل عنه والفدية( : قال

، )١٢(ويف رواية يطعم ،نقله البويطي عن الشافعي أنه يعتكف عنه وليه)  واهللا أعلم  ،قولٌ

                                                 
 ) . ٢/٣٣٧(حاشية اجلمل و ،)٣/٤٣٧(حواشي الشرواين و ،)٣/١٩٢(احملتاج  اية: انظر) ١(
من  ،بالذكاء يف احلق مشهوراً قائماً ورعاً كان إماماً،احلسني بن إبراهيم بن علي بن برهون: أبو علي الفارقي) ٢(

  . ) هـ٥٢٨(تويف سنة  ،جمموعة يف حنو مخسة أجزاء ىفتاو وله ،على املهذب الفوائد: مصنفاته
 ) ] ٢/٧٧(وفيات األعيان و ،)١/٣١٠( بن قاضي شهبةا طبقاتو ،)٥٧/ ٧(الكربى الشافعيةطبقات [
 ) . ٣/٤٣٧(حواشي الشرواين : انظر) ٣(
 ) . ١٦٠/ص(غاية البيان  ،)١/٢٤٢(اإلقناع للشربيين و ،)٦/٢٧١(اموع : انظر) ٤(
فـتح  قال ابن حجـر يف  . تعليقاً  ،يه صوممن مات وعل: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٠/ص(أخرجه البخاري ) ٥(

وهذا األثر وصله الدارقطين يف كتاب الذبح من طريق عبد اهللا بن املبارك عن سعيد بن عامر ):  ((٤/١٩٣(الباري 
 فصاموا عنه يومـاً  فجمع له ثالثون رجالً عن أشعث عن احلسن فيمن مات وعليه صوم ثالثني يوماً ،وهو الضبعي

  ) . )أجزأ عنه  واحداً
 ) . ٦/٢٧١(اموع : انظر) ٦(
 .  أي بدون إذن الويل) ٧(
 ) . ٦/٢٦٩(واموع  ،)٢/٢٤٦(وروضة الطالبني ،)٢٣٧/ ٣(والعزيز ،)٣/٥٤٣(البيان : انظر) ٨(
 ) .  ٢٥٣/ص: (انظر) ٩(
 ) . ٢/٣٣٨(حاشية اجلمل : انظر) ١٠(
 ) . ٢/٨٣(حاشية البجريمي  ،)١/٢٤٢(اإلقناع للشربيين : انظر) ١١(
 ) . ٢/٢٤٦(روضة الطالبني ،)٣/٢٣٧(العزيز : انظر) ١٢(

 א
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٢٦١ 

واقتصر البغوي  ،واليبعد ختريج هذا يف الصالة فيطعم عن كل صالة مد: )١(قال البغوي
عن القاضي عياض وأصحابنا نقل  )٢(ونقل املصنف ،إنه يصلى عنه :على هذا ومل يقل

يف قول الغزايل إن : قال )٤(، لكن الرافعي يف كتاب الوصية)٣(اإلمجاع أنه اليصلي عنه
وقد  ،)٥(بالواو لوجه خمرجٍ من الصوم أشري إليه ، وميكن أن يعلَّمالصالة عن امليت التنفعه

بغوي ـ وإمنا هو احتمال من البغوي مع ذكرناه يف باب الصوم ـ يعين ماقدمناه عن ال
نه ليس يف احلديث إ: وقال ابن أيب عصرون ،ألن يكون مراده اإلطعام فقط ؛احتماله

وروي يف الصالة عن  ،وال يف القياس ما مينع منه ،مايدل على أنه اليصل ثوابها إليه
ذا قلنا باإلطعام وإ ،وهذا الذي قاله ابن أيب عصرون هو الظاهر ،خبارمل تشتهرأالوالدين 

واستشكله  ،نقله الشيخ أبو حممد ،عتكاف يومٍ بليلتهايف االعتكاف  فاملقابل باملد هو 
، ولو نذر أن يعتكف يوماً صائماً فقدر فلم )٦(ة عبادة تامةاإلمام، فإن اعتكاف حلظ

كف إن قلنا جيوز إفراد الصوم عن االعتكاف فال يعت: )٧(قال يف التهذيب، يعتكف ومات
فهاهنا ، اليصوم الويل :فإن قلنا ،وإن قلنا اليفرد الصوم ،على قولني، وهل يصوم ،الويل

وإن كانت النيابة  ،يعتكف عنه الويل صائماً[وإن قلنا يصوم فهاهنا  ،اليصوم ويطعم
  .  )٩(جيوز تبعاً كما جيوز يف ركعيت الطواف تبعاً للحج )٨(]الجتري يف االعتكاف فهاهنا 

  
                                                 

 ) . ٣/١٨٢(التهذيب : انظر) ١(
 )  . ٧١٠/ص(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ٢(
 ) . ٤/٩٤(إكمال املعلم : انظر) ٣(
 ) . ٧/١٣١(العزيز : انظر) ٤(
أيب حنيفة واملـزين، والوجـوه البعيـدة    مث عرفتك مذهب مالك و): (( ١/١٠٦(قال اإلمام الغزايل يف الوجيز) ٥(

لألصحاب بالعالمات، والرموز املرسومة باحلمرة فوق الكالمات؛ فامليم عالمة مالك، واحلاء عالمـة أيب حنيفـة،   
والزاي عالمة املزين، فأستدل بإثبات هذه العالمات فوق الكلمات على خمالفتهم يف تلك املسائل، وبالواو بـاحلمرة  

فهذا مصطلح الغزايل ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ يف     )) إخل ...وجه أو قولٍ بعيد خمرجٍ لألصحاب فوق الكلمة على 
 . الوجيز 

 ) . ٦/٢٧١(واموع  ،)٣/٢٣٨(العزيز : انظر) ٦(
 ) . ٣/١٨٢(التهذيب : انظر) ٧(
 ) . أ ( ساقط من ) ٨(
 . إنتهى كالم صاحب التهذيب ) ٩(
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٢٦٢ 

أي الذي يلحقه بالصوم معه )  على من أفطر للكرب األظهر وجوب الْمدو: ( قال
، ونقل ابن )١(فال جيب عليه الصوم قطعاً كماسبق ،رجالً كان أو امرأة، مشقة شديدة

: ملاروي عن أيب هريرة قال )٣(أظهرمها الوجوب: ، ويف الفدية قوالن)٢(املنذر اإلمجاع عليه
رواه )) رمضانَ فَعلَيه لكُلِّ يومٍ مد من قَمحٍ  فَلَم يستطع صيام كبرمن أَدركَه الْ ((: قال

رواه   ،وأطعم// ضعف عن الصوم عاماً قبل وفاته فأفطر  ، وروي أن أنساً )٤(البيهقي
وقد  )٦(v  u   t  s      r  q z}  :واستدل بقوله تعاىل )٥(الدارقطين  والبيهقي

سلَمةَ ففي البخاري ومسلم عن ؛ هل هي منسوخة أو حمكمة أو خمصوصة، اختلف السلف
ي تأَراد أَنْ يفْطر ويفْتدي حىت نزلَت اآليةُ الَّ نم انَلَما نزلَت كَأَنها ((  )٧(اَألكْوعِ نبِ

ويف سنن أيب داود عن  )٩( y   x  w  v  u z} : يعين قوله تعاىل )٨())بعدها فَنسختها
(( ، وفيه عنه أنها)١٠())أا أُثْبِتت للْحبلَى والْمرضع :((  عنهمارضي اهللا عن ابن عباس 

 تكَانَ كَانا ممطْعيا ورفْطأَنْ ي اميالص يقَانطا يمهو ةالْكَبِري أَةرالْمخِ الْكَبِريِ ويلشةً لصخر

                                                 
 ) . ٢/٢٤٨(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٣٨(والعزيز ،)٣/١٧١(التهذيب : انظر) ١(
 ) . ١٦/ص(اإلمجاع : انظر) ٢(
 ) . ٢/٢٤٨(وروضة الطالبني  ،)٣/١٧١(والتهذيب  ،)٤/٣٣٠(حبراملذهب : انظر) ٣(
الشيخ الكبري ال يطيق الصوم ويقدر علـى الكفـارة    :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٧١(الكربىرواه البيهقي يف ) ٤(

من اليطيق الصوم لكـرب  : باب ،الصيام: كتاب) ٣/٤١٥(ومعرفة السنن واآلثار  ،)٨١٠٣(برقم  ،يفطر ويفتدي
 ).٢٣٦٨(برقم  ،طلوع الشمس بعد اإلفطار: باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٨٧(الدارقطين و ،)٢٥٥٣برقم  ،سنٍ

يف  والبيهقـي  ،)٢٣٦٦(برقم  ،طلوع الشمس بعد اإلفطار: باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٨٧(الدارقطين رواه ) ٥(
بـرقم   ،الشيخ الكبري ال يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يفطر ويفتـدي  :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٧١(الكربى

رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ) ٣/١٦٤(جممع الزوائد اهليثمي يف : قال ،)١/٢٤٢(الكبري والطرباين يف  ،)٨١٠٤(
 .  رجال الصحيح 

 .  ١٨٤: سورة البقرة )  ٦(
أحد  ،األنصاري واسم األكوع سنان بن عبد اهللا  ،سلمة بن عمرو بن األكوعأبو عامر، : بن األكوعسلمة  )٧(

  ) . هـ٧٤(تويف سنة   ،وكان فارساً رامياً مغواراً يسبق الفرس عدواً على رجله ،حتت الشجرة وابايع الذين
 ) ]٩/٦(بداية والنهايةال ،)٣/٣٢٦(سري أعالم النبالء و ،)٢/٦٣٩(االستيعابو ،)٣/١٢٧(اإلصابة [ 
ومسلم  ،)٤٥٠٧(برقم  ،فمن شهد منكم الشهر فليصمه: باب ،التفسري: كتاب) ٨٥٢/ص(روه البخاري ) ٨(
 ) . ١١٤٥(ـ١٤٩برقم ،إىل...وعلى الذين يطيقونه : نسخ قوله تعاىل:باب ،الصيام: كتاب) ٤٤١/ص(
 .  ١٨٥: سورة البقرة )  ٩(
 ) .٢٣١٧(برقم  ،من قال هي مثبتة للشيخ الكبري: باب ،الصوم :كتاب) ٢٦٤/ ص(رواه أبو دود ) ١٠(

/١٥٦ 
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٢٦٣ 

 ،)٢(يعين على أوالدمها: قال أبو داود )١())والْحبلَى والْمرضع إذا خافَتا ،مٍ مسكينايو لَّكُ
وقراءة : )٤(قال املاوردي هنا )٣(أي وال يطيقونه)) وعلَى الْذين يطَوقُونه ((وقرأ ابن عباس 

إال مساعاً  ألنه اليقول ذلك ؛وقراءة الصحايب جتري جمرى خرب الواحد يف وجوب العمل
، وإمنا عدل الشافعي عن االستدالل ذه القراءة ألا تشذَّ عن اجلماعة: قال ،وتوقيفاً

إن القراءة الشاذة كاخلرب يف : طيبال، وكذلك قال القاضي أبو)٥(وختالف رسم املصاحف
يف األصول عن ، ، واملشهور)٨(عن مجهور العلماء )٧(]عبدالرب[، ونقله ابن)٦(حتجاجاال
يف تأويل اآلية على القراء ة املشهورة أن التخيري كان ثابتاً ، ، واألصح)٩(فعية خالفُهالشا

ا تشذ إ :، ومعىن قول املاوردي)١٠(ونِسخ إال يف حق الشيخ واحلبلى واملرضع، لكل أحد
وخرب  ،يعين أن معناها خمالف ملعىن القراءة املتواترة، عن اجلماعة وختالف رسم املصاحف

أما الشاذ الذي اليعارض القراءة املشهورة فمقتضى  ،إذا خالف املتواتر مل يعمل بهالواحد 
، إال )١٢(وأمحد )١١(ووافقنا على وجوب الفدية أبو حنيفة ،جعله كخرب الواحد أن يعمل به

مد حنطة : ، وأمحد قال)١٣(إا لكل يوم صاع متر أو نصف صاع حنطة :أن أبا حنيفة قال
                                                 

: قلت) . ٢٣١٨(برقم  ،من قال هي مثبتة للشيخ الكبري: باب ،الصوم: كتاب) ٢٦٤/ ص(رواه أبو دود ) ١(
دون زيادة احلبلى ) ٤٥٠٥(برقم  ،قوله أياماً معدودات: باب ،التفسري: كتاب) ٨٥٢/ص(واحلديث رواه البخاري 

 .  واملرضع
 . التخريج السابق : انظر) ٢(
يف املصنف عبد الرزاق و ،)١١/٣١٦(الكبري والطرباين يف  ،)٤/٢٧١(الكربى يف البيهقي  أخرجه :انظر) ٣(
 ) .  ٢/٤٠٤(البن اجلوزي  ،على مسند ابن عباسكشف املشكل و ،)٢/١٣٨(تفسري الطربي : انظر) . ٤/٢٢١(
  . )٣/٤٦٦(احلاوي: انظر) ٤(
 . اجلزء والصفحة  املصدر السابق :انظر) ٥(
 ) . ٣/١٤١(حاشية قليويب  و ،)٨/٦(اية احملتاج  و ،)٤/١٨١(مغين احملتاج : انظر) ٦(
 .ابن املنذر ) ج ( يف ) ٧(
 ) . ٣/٣٥٠(االستذكار : انظر) ٨(
الشاذة اليت مل تنقل  ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة) : ١/٤٢٧(الربهان يف أصول الفقه قال اإلمام اجلويين يف ) ٩(

 . حاد من الثقاتآا وال ترتل مرتلة اخلرب الذي ينقله  ال يسوغ االحتجاج تنقل تواتراً
 ) . ١٣١/ص(واملصباح املنري يف ذيب تفسري ابن كثري ،)٢/١٤١(تفسري الطربي : انظر) ١٠(
 ) .١/٣٥٩(قهاء حتفة الف و ،)١/١٣٧(اهلداية شرح البداية  و ،)٣/٨٩(املبسوط للسرخسي : انظر) ١١(
 ) .٤/٤٤٥(الفروع  ،)٤/٣٩٧(املغين: انظر) ١٢(
 ) .١/٣٥٩(حتفة الفقهاء  و ،)١/١٣٧(اهلداية شرح البداية : انظر) ١٣(
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٢٦٤ 

ألنه  ؛)٣(وبه قال مالك ،)٢(ال جيب عليه شيء: ، والقول الثاين)١(شعريأو مدان من متر أو 
والقوالن جاريان  ،واختاره أبو ثور وابن املنذر ،ألنه سقط عنه فرض الصوم فأشبه الصيب

أما  ،، وحكمه حكم الشيخ اهلرم يف مجيع ماذكرناه)٤(برؤه ىاملريض الذي ال يرجيف 
، وحيث أوجبنا )٥(تصل باملوت وقد سبق ذلكبرؤه فال فدية عليه وإن ا// الذي يرجى 

وقطع الدارمي باجلواز قبل  ،وجيوز بعد فجر كل يوم ،الفدية فالجيوز تعجيلها قبل رمضان
فيه احتماالن لوالده، : )٨(، وقال صاحب البحر)٧(إنه الصواب )٦(]:املصنف[وقال  ،الفجر

 ؛أيامه كالفطرة إن األصح أا تقدم بعد دخول الشهر على: لوالده، وقال القاضي حسني
ولوكان معسراً بالفدية فهل تلزمه إذا أيسر أم . ومل يذكر املصنف هذا الوجه  ،ألنه معذور

 ،، وقطع القاضي أبو الطيب باألول)٩(قوالن شبههما الرافعي بالكفارة، تسقط عنه فيه
ينبغي أن يكون األصح الثاين : )١١(، وقال املصنف)١٠(كالقضاء يف حق املريض واملسافر

ولو  ،يعين خبالف الكفارة ،وليست يف مقالة جناية ،ألنه عاجز حال التكليف ؛الفطرةك
وإن عتق فإن قلنا يف املعسر إذا  ،أفطر العبد بعذر الكرب مث مات قبل أن عتق فالشيء عليه

والفرق أن العبد مل يكن وقت الفطر من أهل  ،وإال فوجهان ،أيسر الجيب فهنا أوىل
املريض الذي اليرجى برؤه بعدما أفطر // ، ولو قَدر الكبري أو )١٢(هذيبقاله يف الت ،الفدية

  ، والذي نقله )١٣(على الصوم فهل يلزمه قضاؤه فيه وجهان حكامها الدارمي
                                                 

 ) . ٢/٥١٢(شرح الزركشي و ،)٤/٣٩٤(واملغين  ،)١٠٨/ص(خمتصر اخلرقي : انظر) ١(
 ) . ٦/١٦٩(واموع  ،)٣/٢٣٨(والعزيز ،)٣/١٧٠(التهذيب: انظر) ٢(
 ) . ٢/٧٢(بداية اتهد : انظر) ٣(
 ) .٢/٢٤٨(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٣٨(العزيز: انظر) ٤(
 . ومابعدها ) ١٥٨/ص: (انظر) ٥(
 ) .ج ( ساقط من ) ٦(
 ) .٦/٢٧١(اموع: انظر) ٧(
 ) . ٤/٣٣٢(حبراملذهب: انظر) ٨(
 ) .٣/٢٣٩(العزيز: انظر) ٩(
 ) . ٦/٢٧٠(اموع: انظر) ١٠(
 . ملصدر السابق اجلزء والصفحة ا: انظر) ١١(
 ) . ٣/١٧٢(التهذيب: انظر) ١٢(
 ) .٦/١٧٠(واموع ،)٢/٢٥١(روضة الطالبني : انظر) ١٣(

/١٣٧ 

/٢٧٨ 
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٢٦٥ 

إذا حج  )٢(ألنه مل يكن خماطباً بالصوم بل بالفدية خبالف املعضوب ؛أنه اليلزمه: )١(البغوي
إما بنفسه وإما ، ألنه كان خماطباً باحلج ؛هبحج عنه غريه مث برأ يلزمه احلج على املذ

وإن قدر  ،إذا قدر قبل أن يفدي عليه أن يصوم: )٤(من عند نفسه ، مث قال البغوي)٣(بغريه
ألنه كان خماطباً بالفدية على توهمِ أن عذره  ؛قدر بعد الفدية فيحتمل أن يكون كاحلج

صاحب التتمة  يف آخرين نقلوا  بأن )٥(وانتصر له الرافعي  ،بان خالفهوقد  ،غري زائل
أو  ،مث ينتقل للعجز إىل الفداء ، خالفاً يف أن الشيخ هل يتوجه عليه اخلطاب بالصوم

وإذا كان كذلك فلصاحب . وبنوا عليه الوجهني يف انعقاد نذره  ،خياطب بالفدية اتبداًء
فعة هذا وأكد ابن الر. إنه مل يكن خماطباً بالصوم  :التهذيب أن مينع قول من قال

ن الصحيح أن الصوم واجب على الشيخ اهلرم ومن يف إ :يف موضع )٧(، وقال)٦(االنتصار
 )٨(]وإنه[ ،إنه خمري بينه وبني اإلطعام على القول بوجوب الفدية :ويف موضع آخر ،معناه

وقد انكشف احلال أن  ،إمنا يكون فرضه اإلطعام القتضاء حالة اليأس من فعله بنفسه قضاء
إن قدر قبل الفدية ، بالخالفصوم فهو كاحلج سواًء، فيجب عليه أن يصوم واجبه ال

انتهى  ،وكذا إن قدر بعد الفدية على الصحيح ،يحج عنه// كمالو برأ املعضوب قبل أن 
فهاهنا يتجه اخلالف ، إن الشيخ اهلرم تارة يعجز عن الصوم بالكلية: وأنا أقول. كالمهم 

وتارة يقدر على  ،لذي يقوي حينئذ أنه خماطب بالفدية ليس إالوا ،الذي قاله املتويل وغريه
فهاهنا الشك أنه خمري يف احلال بني الصوم والفطر  )٩(]احتماهلا[الصوم ولكن مبشقة الجيب 

                                                 
 ) . ٣/١٧٢(التهذيب: انظر) ١(
قـال النـووي يف األمسـاء    ، )٢/٢١٨(النهايـة  : انظـر . املريض الزمن الذي ال حركة فيـه  : املعضوب) ٢(

العاجز عن احلج بنفسه لزمانة أوكسر أو مرض ال يرجى  ،ذكور يف كتاب احلجاملاملعضوب ): (( ٢/٢٩٣(واللغات
 . )) زواله أوكرب حبيث ال يستمسك على الراحلة إال مبشقة شديدة هذا حده 

 ) . ٣/٢٣٩(العزيز: انظر) ٣(
 ) . ٣/١٧٢(التهذيب: انظر) ٤(
 ) . ٣/٢٣٩(العزيز: انظر) ٥(
 .خمطوط ) أ  ٤/٧(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر) ٦(
 ) .ب  ٤/٧(املصدر السابق : انظر) ٧(
 ) . ج ( ساقط من ) ٨(
 ) .ب ( ساقط من ) ٩(

/١٥٧ 

א
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٢٦٦ 

وحيث  ،فإن أفطر تعينت الفدية يف حقه اآلن ،واليتأتى يف ذلك خالف ،والفطر مع الفدية
صورة أو بدونه يف الصورة األوىل فيحتمل أن ما باختياره يف هذه ال، إقلنا بوجوب الفدية

 ،ألنه إمنا أمر بالفدية لتوهم اليأس ؛عضوبإن إجياا يف الظاهر كاالستنابة عن امل: يقال
وهو الذي قاله  ،وبانكشاف احلال تبني أن الذي كان واجباً هو الصوم ابتداًء وانتهاًء

ظاهراً وباطناً منوط بظاهر  ديةإن وجوب الف: وحيتمل أن يقال ،، وهو الراجح)١(البغوي
ويشهد هلذا أنه لودام املرض املرجو إىل املوت مل  ،فإذا انكشف خالفه اليتغري احلكم ،حاله

بأنه تبني أنه كان غري مرجوكما نقول به يف احلج : ، والنقول)٢(جتب عليه الفدية قطعاً
نه مل يكن واجباً إال أ: أحدها ، فحصل فيما إذا زال العجز ثالثة احتماالت ،على قولٍ

ومقصود  ،الفدية ابتداًء: والثالث ،أن الواجب الصوم مث انتقل إىل الفدية: الصوم، والثاين
 على الثاين غري محتاجٍ )٣(وانتصار الرافعي له بالتخريج ،صاحب التهذيب حيصل باألول

ا الوجهان اللذان ومه ،والثالث فقط، إليه، وفيما إذا دام العجز إىل املوت االحتمال الثاين
الشيخ الصوم على أنه  )٥(]نذر[، وقد يؤخد من بناء اخلالف يف )٤(حكامها املتويل وغريه
ومن تصحيح املصنف عدم االنعقاد أن الصحيح عنده أنه مل خياطب  ،هل خوطب به أو ال

إن األصح أنه خماطب بالفدية : )٦(بذلك صرح املصنف يف شرح املهذب وقال ،بالصوم
ولكن القاضي حسني بناه على أن النذر هل يسلك به مسلك إجياب اهللا تعاىل، أو  ،ابتداًء

إن أراد حيث  )٨(وما أطلقه ابن الرفعة من تصحيح أنه خماطب بالصوم ،)٧(إجياب اآلدمي
ومل أر من األصحاب  ،العجزِ فال ينبغي القطع به، وإن أراد حالةَ يكون خمرياً فصحيح بل

                                                 
 . وقد سبق قريباً  ،)٣/١٧٢(التهذيب: انظر) ١(
 .خمطوط ) د /٤/٤(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر) ٢(
 ،ومل يظهر مايصلح للفـرق بينـهما   ،هو أن جييب الشافعي حبكمني خمتلفني يف صورتني متشاتني: التخريج) ٣(

: انظر. منصوص وخمرج : فيحصل يف كل صورة منهما قوالن  ،فينقل األصحاب جوابه يف كل صورة إىل األخرى
 ) . ١/٢٤(مغين احملتاج 

 ) . ٦/١٧٠(و اموع  ،)٣/٢٣٩(والعزيز ،)٣/١٧٢(التهذيب: انظر) ٤(
 .تعمد ) ب ( يف ) ٥(
 . ) ٦/١٧٠(اموع : انظر) ٦(
 .خمطوط ) ب  ٤/٧(كفاية النبيه : انظر) ٧(
 . املصدر السابق اجلزء واللوح : انظر) ٨(
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٢٦٧ 

وكالمه وكالم املصنف مطلقان، وماذكرته من التفصيل أقرب،  ،من وافقه على تصحيحه
باملأخذ الذي قاله  )١(وأما نذر الشيخ الكبري إذا أمكنه الصوم مبشقة فيظهر أيضاً عدم انعقاده

  .  القاضي حسني، فإنه إذا مل جيب الواجب الشرعي فألن الجيب ما أوجبه على نفسه أوىل
  :لقوله تعـاىل )٢(م وأتى به جاز وال فديةاتفقوا على أنه لو تكلف الصو: فـرع

   {b   a  `  _ z)٣( .  

)٤(حكم صوم الكفارة والنذر حكم صوم رمضان، هكذا قاله الرافعي: فـرع
فجري  ،

فيه القوالن، واملراد إذا مل يتقدم وجوب ذلك على اهلَرمِ، ولو نذر حال العجز صوماً فهل ينعقد 
أصحهما الينعقد، وقد تقدم ذلك،  )٦(، قال املصنف)٥(هاننذره وجتب الكفارة أو ال، فيه وج

لوفاته صوم يف شبابه ومل يقض حىت كرب وعجز تلزمه الفدية : )٧(أما صوم القضاء فقال البغوي
   . قوالً واحداً 

لوكان الشيخ اهلرم يعجز عن الصوم للكرب يف زمان دون زمان، قال القاضي : فـرع
  .)٨(جيب عليه الصوم، والجيوز له أن يفطر ويـفتدي: املأبو الطيب، عند الكالم يف احل

أي )  وأما احلامل واملرضع فإن خافتا على نفْسيهِما وجب القضاء بال فدية : ( قال 
  الخيتلف: ، قال أبو الطيب)٩(إذا أفطرتا، وجيوز هلما ذلك كاملريض الذي يرجى برؤه

تقدمي الفدية على الفطر، والتقدم إال فدية يوم  للحامل// وجيوز : ، قال الزيادي)١٠(املذهب فيه 
  . )١١(واحد

                                                 
 ) .٦/١٧٠(اموع : انظر) ١(
 ) .١/٢١١(اإلفصاح : انظر) ٢(
 .  ١٨٤: سورة البقرة )  ٣(
 ) . ٢٣٩/ ٣(العزيز: انظر) ٤(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٥(
 ) .٦/١٧٠(اموع : انظر) ٦(
 ) . ٣/١٧١(التهذيب : انظر) ٧(
 .خمطوط ) أ  ٤/٩(كفاية النبيه : انظر) ٨(
 ) . ٢/٢٤٨(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٤٠(العزيز: انظر) ٩(
 .خمطوط ) أ  ٤/٢٤(كفاية النبيه : انظر) ١٠(
 ) . ٤/٣٣٢(حبراملذهب : انظر) ١١(

 

א
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٢٦٨ 

 )١(ملا سبق من أثر ابن عباس)  أو على الولد لزمتهما الفدية يف األظهر: ( قال
 ،يلزم املرضع دون احلامل: ، والثاين)٤(وأمحد )٣(، وبه قال جماهد)٢(نص عليه يف أكثر كتبه

مل أفطرت ملعىن فيها فهي ن احلا؛ أل)٦(، وبه قال مالك)٥(نص عليه يف البويطي ،احلامل
، وبه قال )٧(اليلزمهما لكن يستحب: والثالث ،، واملرضع أفطرت ملنفصل عنهاكاملريض
أن الشافعي نص عليه يف موضع  )١٠(، ونقل أبو علي الطربي)٩(واملزين )٨(أبو حنيفة

، أما القضاء )١٢(ومنهم من أنكره ،إنه خمرج من نص البويطي: ، وقال غريه)١١(آخر
 ،جتب الفدية دون القضاء: ، وعن ابن عمر وابن عباس)١٣(فواجب بالخالف عندنا

وإذا أوجبنا الفدية فهل يتعدد  ،، ويف امتناعه لغريه)١٤(والخالف يف جواز الفطر للخوف
ولوكانت املرضع  ،فيه وجهان: والثاين ،فيه طريقان أصحهما ال، األوالد )١٥(]بتعدد[

  مستأجرة قطع
  

                                                 
 ) . ٢٥٩/ص(املتقدم يف ) ١(
 ) .٨٣/ص(ملزين وخمتصر ا ،)٤/٣٧٥( األم: انظر) ٢(
 ) . ٣/٤٣٦(احلاوي : انظر) ٣(
 ) . ٣/٢٠٦(واإلنصاف  ،)٤/٣٩٣(املغين : انظر) ٤(
 ) . ٣/٤٣٦(احلاوي : انظر) ٥(
 ) . ٢٠١/ص(اخلالصة الفقهية  و ،)١/٥٣٦(الشرح الكبري : انظر) ٦(
 ) .٦/١٧٧(وعوام ،)٢/٢٤٩(وروضة الطالبني ،)١٧٦/ ٣(وحلية العلماء  ،)٣/٢٤٠(العزيز: انظر) ٧(
 ) .١/١٣٧(اهلداية شرح البداية : انظر) ٨(
 ) . ٨٣/ص(خمتصر املزين : انظر) ٩(
أحد األئمة احملررين يف اخلالف وهو أول  ،الفقيه الشافعي ،احلسن وقيل احلسني بن القاسم :أبو علي الطربي) ١٠(

 ،واجلـدل  ،األصول: من مصنفاته ،تفقه ببغداد على أيب علي بن أيب هريرة ودرس ا بعده ،يف اخلالف من صنف
  ) . هـ٣٥٠(تويف سنة ،اإلفصاحو ،اخلالفاحملرر يف و
 ) ]١٦/٦٢(سري أعالم النبالء  و ،)١/٤٦٦(وذيب طبقات الفقهاء  ،)١/١٢٩(طبقات ابن قاضي شهبة[ 
 ) . ٦/١٧٧(اموع: انظر) ١١(
 ) . ٦/١٧٧(واموع ،)٣/٤٣٦(احلاوي : انظر) ١٢(
 ) . ٢/٢٤٩(وروضة الطالبني  ،)٣/٤٣٦(ي احلاو: انظر) ١٣(
 ) . ٦/١٧٨(اموع: انظر) ١٤(
 ) .ب ( ساقط من )  ١٥(

א
 א
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٢٦٩ 

  
واملتويل وغريمها أنه جيوز هلا اإلفطار وتفدي كمايف ولدها وهو  ،يف فتاويهالقاضي حسني  

بل قال  ،فإنه الفرق بني أن يسافر لغرض نفسه أو غرض غريه ،كالسفر//  ،الصواب
: فقال )١(وشذَّ الغزايل يف فتاويه، جيب الفطر إن تضرر الرضيع بالصوم: القاضي حسني

، قال عبدامللك بن إبراهيم )٣(، وخالفه الناس)٢(ليس هلا أن تفطر والخيار ألهل الصيب
وهل  ،فلو امتنعت من اإلفطار كان ملن استأجرها اخليار يف فسخ اإلجارة: )٤(املقدسي

فيه احتماالن للقاضي حسني كما لو ، فدية فطرها يف هذا احلال عليها أو على املستأجر
ولعل األصح : )٦(قال املصنف ،)٥(هل جيب دمه على األجري أو املستأجر، استأجره للتمتع

ألنه من تتمة احلج الواجب  ؛خبالف دم التمتع على األصح ،األصح وجوبها على املرضع
 :)٧(قال القاضي ،وهذا الفطر من تتمة اتصال املنافع الواجبة على املرضع ،على املستأجر

از هلا لوكان هناك مراضع فأرادت واحدة أن تأخذ صبياً ترضعه تقرباً إىل اهللا تعاىل ج
)٨(الفطر للخوف عليه وإن مل يكن متعيناً عليها

ولو كانت احلامل أو املرضع مسافرة أو .  
وإن مل تقصد وأفطرت للخوف على الولد  ،مريضة فأفطرت فإن قصدت الترخص فالفدية

)٩(كاملسافر إذا أفطر باجلماع البنية الترخص ،فوجهان
   .  

                                                 
ولـه  : ابن قاضي شهبة يف طبقاتـه  : قال ؛سبقت ترمجته بن حممد بن حممد، حممد ،أبو حامد: الغزايل ىفتاو) ١(

: انظـر . هورة أقل من تلـك  وله فتاوى أخرى غري مش ،وهي غري مرتبة ،مشتمل على مائة وتسعني مسألة ،كتاب
 ) .  ١/٣٠٠(ابن قاضي شهبة ، وطبقات )٦/١٩١(الكربى الشافعيةطبقات 

 .خمطوط ) أ ٤/٢٦(وكفاية النبيه ،)٣/٢٤١(العزيز: انظر) ٢(
 ) .٢/٢٤٩(وروضة الطالبني ،)٦/١٧٨(اموع: انظر) ٣(
أخذ عـن ابـن    ،املقدسي اهلمداين بن أمحد لك بن إبراهيمعبد امل أبو الفضل، :عبدامللك بن إبراهيم املقدسي) ٤(

لـه   ،إنه بلغ رتبة االجتـهاد  :قال ابن عقيل ،كثريين وروى عن خلق ،أخذ عن املاوردي :وقال ابن كثري ،عبدان
  ) . هـ٤٨٩(سنة تويف ،كتاب يف الفرائض

 ) ] ٤/٥٧(لسان امليزان و ،)١٣٦/ ١٢(والبداية والنهاية  ،)١/٢٧٤(ابن قاضي شهبة طبقات [
 ) .٦/١٧٨(اموع: انظر) ٥(
 ) .٦/١٧٨(واموع ،)٢/٢٤٩(روضة الطالبني: انظر) ٦(
 ) . ١/١٣٣(سلم املتعلم : انظر. إذا أطلق عند املتأخرين يراد به القاضي حسني : القاضي )٧(
 ) .٦/١٧٨(واموع ،)٢/٢٤٩(روضة الطالبني: انظر) ٨(
 . ) ٦/١٧٨(اموع ، ،)٣/١٧١(التهذيب: انظر) ٩(

/١٥٨ 
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٢٧٠ 

أي )   أفطر إلنقاذ مشرف على هالك واألصح أنه يلحق باملرضع من: ( // قال
ألنه فطر ارتفق به شخصان، كما يف حق  ؛ومل ميكنه ختليصه إال بالفطر ،بالغرق وحنوه
، )١(ألن الفدية مع القضاء خالف القياس فيقتصر على ماورد ؛ال: الثاين ،احلامل واملرضع

ريع على وجوب والتعليل الذي ذكرناه أن اخلالف هنا مع التف، ومقتضى كالم املصنف
وفرقوا بأن اإلفطار  ،إنه اشار إليه مشريون: )٢(وهو الذي قال الرافعي ،الفدية يف املرضع

والغريق غريعاجز عن  ،فأشبه الشيخ اهلرم، ثَم إلحياء نفس عاجزة عن الصوم خلقة 
إن أوجبناه ثَم فكذا  ،وذكر الشيخ أبو حممد أن الوجهني مبنيان على الوجهني. )٣(الصوم

صرح به الغزايل يف الفتاوى واملصنف يف  ،)٥(وجيب الفطر إلنقاذ الغريق ،)٤(وإال فال ،ناه
ويف هذا  ،، وقيده أبو الفضل عبد امللك بن إبراهيم املقدسي مبا إذا تعني عليه)٦(الروضة

وأبدى الغزايل يف الفتاوى احتماالً يف أن ذلك هل  )٧(ألنه يؤدي إىل التواكل ؛التقييد نظر
  . )٨(واألوىل إجياب القضاء: قال. مرتلة النسيان يف إسقاط القضاء يرتل 

أي اليلحق باملرضع يف لزوم الفدية ) ال املعتدي بفطر رمضان بغري مجاع : ( قال
ألن هناك ارتفق بالفطر  ؛وليس كاحلامل واملرضع ،؛ ألنه مل يرد فيه توقيف)٩(يف األصح

كاجلماع ملا ارتفق به الرجل ، اء والفديةومها القض، شخصان فجاز أن يتعلق به بدالن
يلزمه الفدية وهو قول أيب : والثاين ،وهنا خبالفه، واملرأة تعلق به القضاء والكفارة العظمى

، وقرما  اإلمام  من الوجهني يف )١٠(؛ ألا إذا وجبت مع العذر فعند عدمه أوىلإسحاق
                                                 

مغين  و ،)١/٢١٣(فتح الوهاب  و ،)١٦٢/ص(غاية البيان و ،)٣/٢٤٢(والعزيز ،)٣/١٧١(التهذيب: انظر) ١(
 ) . ١/٤٤١(احملتاج 

 ) . ٣/٢٤٢(العزيز: انظر) ٢(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٣(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٤(
)) شروح  اجلاويني نقلته من  ،سواء كان الغريق إنساناً أو غريه ((نصه أ  ما/١٥٨ص )  ب( يف هامش  )   ٥(

 . ر وكتب خبط مغاي
 ) . ٢/٢٥٠(روضة الطالبني: انظر) ٦(
 ) . ١٨٩/ص(اية الزين : انظر) ٧(
 . يل  اسر يل الوقوف على فتاوى الغزيومل يت ،مل أعثر عليه) ٨(
 ) . ١١٤/ص(احملرر : انظر) ٩(
 ) . ١/٤٢٩(أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  ،)١/٤٤١(مغين احملتاج  و ،)٣/١٧٠(بالتهذي: انظر) ١٠(

/٢٧٩ 
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٢٧١ 

 ،خمتلف فيحتاج إىل الفرق لكن التصحيح ،أن من تعمد ترك األبعاض هل يسجد للسهو
 ،دوما وفوق الفدية: والثاين ،وجوب كفارة اجلماع: أحدمها، وسيأيت وجهان آخران

، وميكن ألصحاب على أنه جيب عليه التعزيرونص الشافعي وا ،مفَصل إن ثبت: وخامس
  .  )١(فلو وجبت ملا وجب التعزير؛ ألا من نوع الكفارة ؛أن حيتج ذا لعدم الفدية

ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حىت دخل رمضان آخر لزمه مع : ( قال
 لنا آثار )٥(واملزين )٤(خالفا ًَ أليب حنيفة )٣(وأمحد )٢(وبه قال مالك) القضاء لكل يوم مد ،
يف املريض ميرض فاليصوم رمضان مث يربأ واليصوم  عن أيب هريرة  ،آثار عن الصحابة

طْعم لكُلِ لَيلَة وي ذي حضره ويصوم اآلخروم الَّيص:(( حىت يدركه رمضان آخر قال
، وروي مرفوعاً بإسناد ضعيف عن ابن )٦(قال الدارقطين إسناه صحيح موقوف)) ناًمسكي

يصوم هذَا ويطْعم عن ذَلك : (( عباس يف رجلٍ أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال
  : وقال املصنف ،حسن: قال املنذري )٧(رواه البيهقي بإسناد)) ه اً ويقْضينكُلَّ يومٍ مسكي

من أَفْطَر في رمضانَ أَياماً وهو مرِيض ثُم :(( ، وعن ابن عمر أنه كان يقول)٨(صحيح
لْك اَأليام مسكيناً مداً من يومٍ أَفْطَره من ت عم عنه مكَانَ كُلِّمات قَبلَ أَنْ يقْضي فَلْيطْ

                                                 
 ) . ٤/٢٩١(حبر املذهب: انظر) ١(
 ) .٨٤/ص(القوانني الفقهية و ،)٣/٣٦٦(االستذكار : انظر) ٢(
 ) . ٢٣٦(واإلنصاف  ،)٤/٤٠٠(املغين: انظر) ٣(
 ) .٢/١٠٤(دائع الصنائع ب ،)٢/٣٠٧(البحر الرائق  ،)١/١٣٦(اهلداية : انظر) ٤(
 ) . ٦/٢٦٧(اموع: انظر  ،ومل أجده يف املختصر، هكذا تنسب كتب الشافعية هذا القول إليه) ٥(
يف البيهقـي  ورواه ). ٢٣١٨(بـرقم   ،القبلة للصـائم : باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٧٦(سنن الدارقطين : انظر)٦(

 ،مضان يؤخر القضاء ما بينـه وبـني رمضـان آخـر    املفطر من شهر ر: باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٥٣(الكربى 
برقم  ،قضاء رمضان مابينه وبني رمضان آخر:باب ،الصيام: كتاب) ٣/٤٠٠(ومعرفة السنن واآلثار  ،)٨٠٠٢(برقم

)٢٥٢٩ . ( 
، املفطر ميكنه أن يصوم ففرط حىت جاء رمضان آخر :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٥٣(رواه البيهقي يف الكربى ) ٧(

قضاء رمضان مابينه وبـني رمضـان   :باب ،الصيام: كتاب) ٣/٤٠١(ومعرفة السنن واآلثار  ،)٨٠٠٠(، برقم آخر
أن يف هذه املسألة قول ستة من : عن حيىي بن أكثم  حكي) : ٢/٢١٠(تلخيص احلبري قال يف  ،)٢٥٢٩(برقم  ،آخر

 ،هذا إسناد صحيح: أيب هريرة رواه الدارقطين وقال يف إسناده عن): ٦/٢٦٥(وقال النووي يف اموع  ،الصحابة
 .  وإسناد ابن عباس صحيح أيضاً  ،ورواه عنه مرفوعاً وإسناده ضعيف جداً

 ) . ٦/٢٦٥(اموع : انظر) ٨(

א

א
א
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٢٧٢ 

طَةنقَابِلٍفَ ،ح امانَ عضمر كَهرا  إِنْ أَدمع مطْعفَلْي كرأَد يالَّذ موص فَأَطَاق هموصلَ أَنْ يقَب
وقال  )١(رواه البيهقي))  مضى كُلَّ يومٍ مسكيناً مداً من حنطَة ولْيصمِ الَّذي استقْبلَ

فالقضاء يف حقه على // ومن أفطر بعذر  ،إنه الخمالف هلم من الصحابة )٢(املاوردي
، واليكره التأخري مامل يأت )٣(ال جيب الفور بل يستحب ،التراخي إىل رمضان آخر

ا أَستطيع أَنْ مرمضانَ فَ نيكُونُ علَي الصوم م انَكَ: (( )٤(قالت عائشة ،رمضان آخر
يأَقْضالَّإِ ه انَ فبعي ش // نلِمغولِ اِهللا  الشسبِر (()واستنبط الفقهاء من هذا احلديث  )٥

والفرق بني الصوم والصالة حيث : ، قال األصحاب)٦(أنه الجيوز تأخريه عن رمضان
إىل مابعد صالة أخرى وجيوز تأخري الصالة  ،الجيوز تأخري قضاء رمضان  إىل رمضان آخر

أن تأخري الصوم إىل رمضان آخر تأخري له إىل زمن اليقبل صوم  ،مثلها بل إىل سنني
فلم جيز خبالف الصالة فإا تصح يف مجيع  ،واليصح فيه فهو كتأخريه إىل املوت ،القضاء

رمضان  فمن دام عذره إىل ،، وقد سبق أن املراد باإلمكان عدم العذر)٧(األوقات واهللا أعلم
، وقال ابن )٨(بل يطالب بالقضاء بعد انقضاء رمضان ،رمضان آخر فالفدية عليه وال إمث

)٩())يصوم رمضانَ الْحاضر ويفْدي عن الْغائبِ والَقَضاَء  : ((عباس وابن عمر
   .  

                                                 
 ،املفطر ميكنه أن يصوم ففرط حىت جاء رمضان آخر :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٥٣(الكربىيف البيهقي  رواه) ١(

 ) . ٨٠٠٥(برقم
 ) . ٣/٤٥١(احلاوي: انظر) ٢(
 ) . ٢/٢٣٦(روضة الطالبني : انظر) ٣(
 . رضي اهللا عنها وعن أبيها ) ج ( يف ) ٤(
ـ : (( ولفظه) ١٩٥٠(مىت يقضي قضاء رمضان، برقم : الصوم، باب: كتاب) ٣٧٠/ص(رواه البخاري) ٥(  انَكَ

م موالص لَيكُونُ عيانَ فَ نضمرإِم يأَنْ أَقْض يعطتالَّا أَس انَ فبعلُ :َقال حيىي. ي شغالش  بِيبـالن ،بِيمن الن   (( ،
يكُونُ  انَكَ: (( ولفظه) ١١٤٦(ـ١٥١قضاء رمضان من شعبان، برقم : الصيام، باب: كتاب) ٤٤٢/ص(ومسلم 

م موالص لَيعانَ فَ نضمرميأَنْ أَقْض يعطتا أَسالَّإِ ه انَفبعي ش، لُالشولِ اِهللا  غسر نم ولِ اِهللا  ، أوسبِر  . (( 
 ) . ٧٠٩/ص(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ٦(
 ) . ٦/٢٦٥(اموع : انظر) ٧(
 ) . ٦/٢٦٧(واموع ،)٢٢٥٠(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٤٢(العزيز:  انظر) ٨(
 . ه ومل أجده عند غري) ٦/٢٦٧(حكاه عنهما النووي يف اموع ) ٩(

/١٥٩ 

/٣٩ 
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٢٧٣ 

والفدية املذكورة يف ، اعلم أن الفدية املذكورة هنا فدية عن التأخري إىل رمضان 
والفدية املذكورة يف احلبلى واملرضع فدية عن فضيلة  ،شيخ اهلرم فدية عن أصل الصومال

  .  )١(الوقت
، الثاين ليؤخر القضاء مع اإلمكان راد تعجيل فدية التأخري قبل رمضانأ لو: فـرع
ففي جوازه وجهان كالوجهني يف جواز تعجيل الكفارة عن احلنث : )٢(قال الرافعي

أحدمها جيوز : فيه جوابان: قال القاضي حسني، املد اد أن يصوم بدلَ، ولو أر)٣(احملظور
ألن صوم يومٍ خري من  ؛قضاء ويوم بدلٌ عن فدية التأخري يوم :فيصوم عن كل يوم يومني

، ولوأخر بعذر إىل رمضان مث قدر على )٤(ألن هذا اإلطعام أصل بنفسه ؛ال: والثاين ،مدٍّ
مل : )٥(آخره فمات قبل دخول رمضان ثالث قال الروياينمث  ،انضالقضاء عقب انقضاء رم
وإىل الثانية مل حيصل  ،ألن التأخري يف السنة األوىل بعذر ؛يعين ،مل يلزمه الفدية  للتأخري

 ،)٦(ولو أخر الشيخ اهلرم املد عن السنة فاملذهب أنه ال يلزمه زيادة ،التأخري إىل رمضان
  .  )٧(ريه وجهنيإن يف تكرر مدٍّ آخر لتأخ :ويف الوسيط
 ،ألنه جيب عليه فديـة لتـأخري سـنة    ؛)واألصح تكرره بتكرر السنني : ( قال

وصـححه   ،طيبال، واحلقوق املالية ال تتداخل، وذا قطع القاضي أبو)٨(ففديتان لسنتني
 )١١(وصححه املاوردي ،ال، وهو قول ابن سريج: ، والثاين)١٠(والرافعي يف احملرر )٩(اإلمام

عن وقته وهو مابني  ء؛ ألن املوجب يف السنة األوىل أخرج القضا)١٢(الروياينوالبندنيجي و
                                                 

 ) .٢٣٧/ ٣(والعزيز ،)١/٢٤١(الوجيز: انظر) ١(
 ) . ٣/٢٤٣(العزيز: انظر) ٢(
 )). احلنث احملرم ):(( ٣/٢٥١(قال النووي يف روضة الطالبني ) ٣(
 . خمطوط ) ب ٤/٥٢(كفاية النبيه : انظر) ٤(
 )  . ٤/٣٤٥(حبراملذهب: انظر) ٥(
 .  )٦/٢٦٦(واموع ،)٢/٢٥١(روضة الطالبني : انظر) ٦(
 ) .٢/٥٥٤(الوسيط : انظر) ٧(
 ) . ٢/٢٥٠(روضة الطالبني : انظر) ٨(
 ) . ٤/٦٠(اية املطلب : انظر) ٩(
 ) . ١١٤/ص(احملرر: انظر) ١٠(
 ) . ٣/٤٥٢(احلاوي : انظر) ١١(
 ) . ٤/٣١٢(حبراملذهب: انظر) ١٢(

א
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٢٧٤ 

وقـد   ،القضاء واجب يف السنة الثانية أيضـاً  :ولك أن تقول ،وهذا اليتكرر ،الرمضانني
  .أخرجه عن وقته 

 ،وإنه لوأخر القضاء مع إمكانه فمات أُخرِج من تركته لكل يوم مداِن: ( قال
 ،ألنه أخره بغري عذرٍ حىت جاء رمضان ؛) ومد للتأخري( نه مل يصم أل ؛)مد للفوات 

، وغلَّط املاوردي من )١(وهذا هو املنصوص الذي قطع به اجلمهور ،وخرج وقت القضاء
ونقله  ،إنه مل يقل به سوى ابن سريج: )٣(وقال املاوردي ،واحد مد: ، والثاين)٢(قال خبالفه

 ، وسقط مداملُد املخرج للصوم: وعلى هذا قيل ،)٤(ونقله القاضي حسني عن اإلصطخري
والوجهان يف أصل املسألة إذا  ،إنه غلط: )٦(، وقال الروياين)٥(عكسه: وقيل ،التأخري مد

ويفدي عنه  ،به تدارك أصل الصوم// فإن قلنا يصام عنه فصوم الويل حيصل  ،قلنا باإلطعام
فعلى األصح  ،وأخر ومات  قبل القضاء، ولو تعدى بفطر يوم وأوجبنا به الفدية )٧(للتأخري

، وذكر الرافعي )٨(فإن تكررت السنون زادت األمداد ،األصح املذكور جيب ثالثة أمداد
)٩(هنا مسألتني

)١٠(حصل يف ترتيبه وترتيب املصنف هلما يف الروضة 
  وابن الرفعة يف  

)١٢( )١١(الكفاية 
  . يضاحاً وحتريراً إورأيت أن أفردمها يف فرعٍ  ،لتباسا 
 ،إذامل يبق بينه وبني رمضان يف السنة الثانية ماميكن فيه قضاء مجيع الفائت: فرع

فهل يلزمة يف احلال الفدية  ،كما إذا كان عليه عشرة أيام وقد بقي بينه وبني رمضان مخسة

                                                 
 ) . ب  ٤/٥٣(النبيه  وكفاية ،)٦/٢٦٦(واموع ،)٢/٢٥٠(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٤٣(العزيز: انظر) ١(
 ) . ٤٥٣/ ٣(احلاوي : انظر) ٢(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة  : انظر) ٣(
 .خمطوط ) ب  ٤/٥٣(كفاية النبيه : انظر) ٤(
 . املصدر السابق اجلزء واللوح : انظر) ٥(
 ) . ٤/٣١٤(حبراملذهب: انظر) ٦(
 ) . ٢/٢٥٠(وروضة الطالبني ،)٣/٢٤٣(العزيز: انظر) ٧(
 ) . ٦/٢٦٦(اموع: انظر )٨(
 ) .  ٣/٢٤٣(العزيز: انظر) ٩(
 ) . ٢/٢٥٠(روضة الطالبني: انظر) ١٠(
 . أمحد بن حممد بن الرفعة  ،أليب العباس: هيكفاية النبيه شرح التنب: الكفاية )١١(
 .  خمطوط ) أ  ٤/٥٣(كفاية النبيه : انظر) ١٢(

/٢٨٠ 
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٢٧٥ 

فيه وجهان حكامها املتويل  ،أو اليلزمه إال بعد جميء رمضان ،عما اليسع الوقت
وشبهومها مبا إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز غداً فانصب قبل ، )٢(والرافعي )١(والروياين

هل حينث يف احلال أو بعد جميء الغد ألن الصحيح فيما  ؛ويف هذه العبارة نظر ،قبل الغد
والشك أنه  ،ونظريه هنا إذا مل يزل عذره إال ذلك الوقت ،إذا انصب بنفسه عدم احلنث

، فيجب فرض املسألة فيما إذا )٣(حيىي البلخييب أعن // الجيب عليه شيء إال على ماتقدم 
ويف وقت حنثه  ،وحينئذ يشبه مبا إذا صب هو املاء فإنه حينث، إذا كان التمكن سابقاً

الذي أورده : ، وإمنا قال)٤(ومل يرجح الرافعي فيهما يف كتاب اإلميان شيئاً ،الوجهان
وعلى قياسه  هنا اليلزم  ،يء الغديعين أنه الجيب إال عند جم ،هو الثاين )٥(القاضي ابن كَج

أنه لومات هل يخرج : على الوجهني هنا )٦(وبىن املتويل والروياين ،إال بعد جميء رمضان
وأما أصل الصوم ففديته  ،عن التأخري :أي، فعلى األول يخرج فدية مخسة أيام ،من تركته

 ،غد الجيب للتأخري شيءإذا قلنا الحينث إالعند جميء ال: فيجب أن يقال ،معلومة مما سبق
فيحتمل  ،ويأيت فيه خالف  ابن أيب هريرة ،وجيب عشرة أمداد ألصل الصوم على األصح

وحيتمل أن  ،ومخسة عن تأخريها ،على رأيه أن جيب عشرة أمداد، مخسة عن صوم مخسة
فيتخرج على الوجهني  ،وإن قلنا حينث قبل الغد ،أو يوجب مخسة فقط ،اليوجب شيئاً
فعلى  ،يف الكتاب فيما إذا أخر القضاء مع إمكانه فمات بعد جميء رمضان املذكورين

وعلى الوجه اآلخر جيب عشرة أمداد، والرافعي ـ  ،األصح فيها جيب مخسة عشر مداً
ومات ومل يبق من شعبان إال مخسة  ، رمحه اهللا ـ ذكر مسألة ما إذا كان عليه عشرة أيام

وحكم على األصح بوجوب مخسة  ،ع إمكانه وماتيف التفريع على ما إذا أخر القضاء م

                                                 
 ) .٤/٣١٤(حبراملذهب: انظر) ١(
 ) . ٣/٢٤٣(العزيز: انظر) ٢(
 ) . ٢٥١/ص:(انظر) ٣(
 ) . ١٢/٣٣١(العزيز: انظر) ٤(
العالمة شيخ الشـافعية  القاضي  ،الدينورييوسف بن أمحد بن يوسف بن كج  ،أبو القاسم: القاضي ابن كَّج)  ٥(

 تـويف  ،كان يضرب بـه املثـل يف حفـظ املـذهب     ،وحضر جملس الداركي ،القطانبن احلسن تتلمذ على أيب 
  ) .هـ٤٠٥(سنة

 )] ٢٩/٤٠(الوايف بالوفيات و ،)١/٢٠٢(بن قاضي شهبة اوطبقات  ،)٥/٣٥٩(الكربى الشافعيةطبقات [  
 ) . ٤/٣١٤(حبراملذهب: انظر) ٦(

/١٦٠ 
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٢٧٦ 

مث بعد ذلك ذكر مسألة ما إذا مل يبق بينه وبني رمضان مايسع مجيع الفائت  ،عشر مداً
 ،، والوجه ماذكرناه)١(لبناء املسألة السابقة عليها// ومل يتعرض ، وشبهها مبسألة اليمني

اليمني تفريعاً على تكرر املُد بتكرر  وابن الرفعة ـ رمحه اهللا ـ ذكر املسألة املشبهة مبسألة
)٣(إذا قلنا باألصح وهو التكرر: ألنه قال ؛، ويف الروضة مايومهه)٢(السنني

 ؛والوجه لذلك 
، ولو فرضت  يف السنة الثانية قبل رمضان الثالث خبمسة )٤(ألا مفروضة يف السنة األوىل

  .أيام لكان على قياسه جيب مخسة وعشرون مداً 
أكثر ماذكرناه من أول الفصل إىل هنا فيما إذا كان تأخري األداء  : رعفــ 
 ،)٥(أما إذا تعدى باإلفطار فالقضاء واجب على الفور على الصحيح كما سيأيت ،بعذر

ولو  ،)٧(قاله البغوي )٦(وال جيوز له التأخري بعذر السفر ،واخلالف الذي يف الصالة عائد فيه
، ولو مات قبل فعله فعليه إمثُ )٨(فدية عليه للتأخريولو أخره وفعله قبل رمضان عصى وال

: ويف التدارك عنه بالفدية أو الصوم القوالن ،وإِثْم تأخري القضاء على الصحيح ،الفطر قطعاً
، وإن كان األكثرون اقتصروا على إيرادمها فيما )٩(اجلديد والقدمي على ماصرح به الغزايل

قلنا على املعتدي فدية بإفطاره فهل جيب هنا فديتان  ، وإذا)١٠(إذا كان تفويت األداء بعذر
ولو أدركه رمضان آخر قبل  ،أو يتداخالن؟ يشبِه أن يكون فيه وجهان، لإلفطار والفوات

أو يف الكفارة ، وهل تدخل يف فدية اإلفطار إذا أوجبنابه الفدية ،فعله ففدية التأخري واجبة
ورجح  ،اليدخل الختالف السنني: ا إذا كان الفطر باجلماع؟ فيه وجهان أصحهم

                                                 
 ) . ٣/٢٤٣(العزيز: انظر) ١(
 . خمطوط ) ب  ٤/٥٢(كفاية النبيه :انظر) ٢(
 ) . ٢/٢٥٠(روضة الطالبني : انظر) ٣(
كالم النووي يف الروضة اليقتضي أنه أراد تكرير املد بتكرر : حاشية ( نصه ما)  ج ( يف اهلامش من النسخة ) ٤(

لكل يوم ...... وإمنا كالمه يف أنه هل جيب عن كل يوم من األيام اليت على امليت مدان، مد ألجل الصوم  ،السنني
 ....  . مد ألجل الصوم ومد ألجل ال

 ) . ٣١٩/ص(ماسيأيت يف : انظر) ٥(
 . ضاء يف حقه يكون مضيقاً فالجيوز له التأخري بعذر السفر ألن الق) ٦(
 ) . ٣/١٨٢(التهذيب: انظر) ٧(
 ) .١/٢٤١(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع : انظر) ٨(
 ) . ٢/٥٥١(الوسيط : انظر) ٩(
 ) . ٢٦٦/ ٦(واموع  ،)٢/٢٥٠(روضة الطالبني: انظر) ١٠(

/٤٠ 
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٢٧٧ 

على مالو أخر القضاء حىت مضى  )١(يذوروورتبه إبراهيم املر ،القاضي حسني الدخول
، والتفريع يف بقية مسائل الفصل )٢(وإال فوجهان ،إن عددنا الفدية ثَم فهنا أوىل ،رمضانان

  . الفصل الختفى 
 ة،سكني يف اآلثار املتقدملورود امل)  ومصرف الفدية الفقراء واملساكني: ( قال

  . )٣(والفقري أشد حاالً منه ومها مصرف الصدقات غالباًَ
 ،ألن كل يوم عبادة مستقلة ؛) وله صرف أمداد إىل شخصٍ واحد: ( قال

فأشار إىل خالف  ،إن هذا هو املذهب: وقال القاضي حسني ،فاألمداد مبرتلة الكفارات
  . )٤(وليس له صرف مد إىل شخصني ،فيه

  . )٥(وقد مر تفصيله) وجنسها جنس الفطرة : ( قال
جتب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان جبماعٍ أِثم به بسبب : فصل: ( قال

  يِبِى النلَرجلٌ إِ اَءج (( :قال ي هريرةَ بِأَملاروى البخاري ومسلم من حديث ) الصوم 
 قال :فقال ولَ اللَّهسيا ر لَكْته: وم لَكَكانَ :قال)) ا أَهضمي يف رأَترعلى ام تقَعو، 
 ؟فَهلْ تستطيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ  :قال ،ال :قال ؟تجِد ما تعتق رقَبةً  لْه: قال
  يبِفَأُتي الن ،جلَسثُم  :قال ،ال :قال ؟فَهلْ تجِد ما تطْعم ستني مسكينا  :قال ،ال :قال

قٍ فربِعيه رمبِ :فقال ،ت قدصتا :قال ،اذَهنم فَ ؟أَفْقَرما بين  تيلُ با أَههيتإِ// الب جولَأَحيه 
، ويف رواية )٦()) كاذْهب فَأَطْعمه أَهلَ :ثُم قال ،بدت أَنيابه ىتح  يبِفَضحك الن ،منا

بإسكان : بفتح العني والراء ويقال: والعرق )٧())أَعلَى أَفْقَر مني يارسولَ اِهللا:((البخاري

                                                 
)١ (إبراهيم املرووِذري: موع قال النووي يف ا)تقد تقدمت  إسحاقوهو أبو  ،إبراهيم املروزي):  ٦/٢٦٦

 ) . ١١٢/ص(ترمجته يف 
 ) . ٢٦٦/ ٦(واموع  ،)٢/٢٥٠(روضة الطالبني: انظر) ٢(
 ) . ٣/١٩٧(اية احملتاج  و ،)١/٤٤٢(مغين احملتاج  و ،)١/٢٤٤(اإلقناع للشربيين : انظر) ٣(
 ) . ١/٢١٣(فتح الوهاب  و ،)١٦٠/ص( غاية البيان و ،)٦/٢٧٢(اموع: انظر) ٤(
 ) . ٦/٢٧٢(اموع : زكاة الفطر، وانظر: يف كتاب) ٥(
ومسـلم   ،)١٩٣٧(بـرقم   ،اامع يف رمضان هل يطعـم : باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٨/ص(رواه البخاري )  ٦(
ـ  ،تغليظ حترمي اجلماع يف ار رمضان على الصائم: باب ،الصيام: كتاب) ٤٣٠/ص(  ،ارة الكـربى ووجوب الكف

 ]٦٧١٠، ٢٦٠٠، ١٩٣٦[واطرافه يف البخاري) . ١١١١(ـ ٨١برقم 
 ) . ١٩٣٦(برقم  ،إذا جامع يف رمضان: باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٦(رواه البخاري)  ٧(

/١٦١ 
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٢٧٨ 

النسمة وإمنا عرب عن عتق . )٢(ليس لسعته قدر مضبوط )١(الراء أيضاً وعاٌء معروف كالقفة
: ، والالبةُ)٣(عرب ا دون بقية األعضاءفلذلك  ،بعتق رقبة ترتيالً للملك مرتلة الغل يف الرقبة

ال جتب الكفارة : وشذت طائفة فقالت. )٤(احلرة وهي أرض تركبها حجارة سود: والالبةُ
 ،، وسعيد بن جبري)٦(حكي ذلك عن الشعيب ،)٥(الكفارة باجلماع يف الصوم كالصالة

وزعموا أن احلديث إمنا كان يف رجلٍ ظاهر من امرأته يف رمضان  ،وقتادة ،والنخعي
وقد روينا عن عبد الغين بن سعيد  ،)٧(فأمره عليه السالم بكفارة الظهار ،ا ليالًفوطئه

بن صخر  )٩(]سلمة[هذا الرجل هو : يف الرجل املذكور يف احلديث قال )٨(احلافظ املصري
لَما دخلَ شهر :(( واحلجة يف ذلك ماحدثنا، وذَكَر سنده إليه أنه قال )١٠(صخر البياضي

                                                 
 ).٢/٤٧٧(النهاية : انظر. الزنبيلُ الصغري يصنع من اخلوصِ، يجتىن فيه الرطب، وتضع النساء فيه غزهلن : القفة) ١(
، وباملوازين احلديثـة يسـاوي   )٢١٠/ص(واملصباح املنري ،)٦/٢٠٥(ولسان العرب  ،)٢/١٩١(النهاية : نظرا) ٢(

 .  )٢٥١/ص: (انظر. كيلوين وأربعني جراماً 
 ) . ٦/٢٣٦(اموع : انظر) ٣(
 ) .٢٨٨/ص(واملصباح املنري  ،)٨/١٥٠(ولسان العرب  ،)١/٦١٧(النهاية : انظر )٤(
 .  )٦٩٥/ص(، وشرح النووي على مسلم)٤/٤٥(لم إكمال املع: انظر) ٥(

  مسع من أربعني من أصحاب رسـول اهللا   ،اهلمداين الكويف ،عامر بن شراحيل الشعيب ،أبو عمرو :الشعيب)  ٦(
تويف سنة  ،ما رأيت أفقه منه :قال مكحول ،من الثالثة ،ثقة مشهور فقيه فاضل: قال يف التقريب ،أخرج له البخاري

  ) . هـ١١٠(سنة : وقيل) هـ١٠٤(سنة: لوقي) هـ١٠٣(
الوايف بالوفيات و ،)٤٠/ص(طبقات احلفاظ و ،)٦/٢٤٦(طبقات ابن سعد و ،)٢/١٢(معرفة الثقات [
 ) ]٤٧٥/ص(تقريب التهذيب و ،)١٦/٣٣٦(
 ) . ٦/١٤٧(واموع  ،)٣/٥١٨(البيان : انظر) ٧(
ين بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بـن مـروان   عبد الغ ،أبو حممد:  عبد الغين بن سعيد احلافظ املصري )٨(

تـويف   ،كتاب املؤتلف واملختلف :من مصنفاته ،اإلمام احلافظ احلجة النسابة حمدث الديار املصرية ،األزدي املصري
   ) . هـ٤٠٩(سنة 

طبقات احلفاظ و ،)١٩/٢١(الوايف بالوفيات  ،)٣/١٠٤٧(تذكرة احلفاظ و ،)١٧/٢٦٨(سري أعالم النبالء [
 ) ] ٤١٢/ص(
 . مسلمة ) أ ( يف ) ٩(
سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن احلارث بن زيـد منـاة بـن حبيـب      : سلمة بن صخر البياضي) ١٠(

وهـو الـذي    ،وسلمة أصح،امسه سلمان :ويقال ،ألنه كان حالفهم ؛البياضي :كان يقال له ،األنصارياخلزرجي 
  . مل أعثر على تاريخ وفاته و ،ظاهر من امرأته

 ) ] ٤/٧٢(التاريخ الكبري و ،)١/٤٥٣(الكاشف و ،)٢/٦٤١(االستيعاب و ،)٣/١٢٦(اإلصابة [ 
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٢٧٩ 

ظَاهانَ تضمرأترنِ امم تإىل أن جزمت بأن الواقعة  ،وذكر القصة )١( ))ير لكين فكرت
 ؛وإما أن يكونا كالمها لسلمة بن صخر صدرت مرتني ،خمتلفة، فإما أن تكون لشخصني

ويف حديث سلمة بن  ،// )٢(أن ذلك كان اراً، يف صحيح مسلم، ألن يف حديث الوقاع
، وأيضاً يف أحد احلديثني أن )٣(وقال حديث حسن رواه الترمذي ،بن صخر أنه كان ليالً

، وذلك يدل على )٤(اآلخر أنه أرسله إىل عاملهويف  ،بتمرٍ الرجل قعد حىت أيت النيب 
غري سلمة بن صخر، أم  سواء كان الرجل املبهم يف حديث أيب هريرة ، اختالف الواقعة 

 اً؛على أن يف النقل عن قتادة نظر ،وبه حيصل املقصود ،كان أتاه يف واقعة غري واقعة الظهار
ففي  )٥(ألن ابن عبدالرب نقَلَ عنه أنه جيب الكفارة يف إفساد قضاء رمضان باجلماع

مرتني يف الظهار فبعيد وإن كان  )٧(]لسلمة[وأما احتمال كون الواقعة  ،أوىل )٦(]أدائه[
ألن سلمة  ؛مةوهو نص يف أنه غري سل، عرايبأوقد جاء يف بعض طرق احلديث  ،ممكناً

 ،وأنه من األنصار ،والصحيح خالفها، )٨(كان من أهل املدينة إال أن هذه الطريق مرسلة

                                                 
وأبـو داود   ،)١٢٠٠(بـرقم   ،ماجاء يف كفارة الظهـار : باب ،الطالق: كتاب) ٢١٣/ص(رواه الترمذي ) ١(
: بـاب  ،الطالق: كتاب) ٢٢٣/ص(وابن ماجة ، ) ٢٢١٣(برقم  ،يف الظهار: باب ،الطالق: كتاب) ٢٥٢/ص(

: وقال )٢٨١٦(ورقم  ،)٢٨١٥(برقم  ،الطالق: كتاب) ٢/٢٢١(واحلاكم يف املستدرك ،)٢٠٦٢(برقم  ،الظهار
اليقرـا  : باب ،الظهار: كتاب) ٧/٣٨٥(الكربى يف البيهقي و. حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 ) . ١٥٠٣٥(و) ١٥٠٣٤(برقم  ،حىت يكفر
بـرقم   ،إخل...تغلـيظ حتـرمي اجلمـاع يف ـار رمضـان      : باب ،لصياما: كتاب) ٤٣١/ص(رواه مسلم ) ٢(

 . )١٩٣٧(ان، برقم إذا جامع يف رمض: باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٨/ص(كذلك رواه البخاري  ،)١١١٢(ـ٨٥
صـحيح أيب  : انظـر ، حسـن : قال األلبـاين العمل عليه عند أهل العلم يف كفارة الظهار، و: الترمذي قال ) ٣(

 ) . ٢/١٤(داود
 . السابقة الصفحة  ، وقد مر خترجيها يف وابن ماجة ،وأبو داود ،رواية الترمذي: انظر) ٤(
  ) . ٣/٣٢١(االستذكار : انظر) ٥(
 . وكال العبارتني يستقيم ا املعىن  .األداء ) ب ( يف ) ٦(
 . واملبت أصح ملناسبته للسياق . ليلة ) أ ( يف ) ٧(
 ،رواية مـن روى األمـر بقضـاء يـوم مكانـه      :باب ،الصيام: كتاب )٤/٢٢٧(الكربىيف البيهقي رواه ) ٨(

، قـال  )٢٤٨١(رمضان، برقم اجلماع يف : باب ،الصيام: كتاب) ٣٧٤/ ٣(ومعرفة السنن واآلثار  ،)٧٨٥١(برقم
من حـديث أيب   ورواه الدارقطين يف كتاب العلل مسنداً ،هو من مراسيل سعيد) ٢/٤٥١(نصب الراية ي يف الزيلع
 ) . ١٠/٢٤١(للدارقطين العلل : انظرو. نتهى ا . هريرة

/٢٨١ 
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٢٨٠ 

، ويف الصوم يتعلق جبربانه يف )١(وأجاب األصحاب عن الصالة بأن املال اليتعلق جبرباا
فتتعلق الكفارة بإفساده  ،ومن آخر القضاء إىل رمضان آخر، الشيخ اهلرم واملرضع

 ،، واحترز املصنف بالقيود املذكورة يف الضابط عن الناسي ومفسد غري رمضان)٢(كاحلج
ويخرج عنه  ،وسنذكر ذلك ،أو إمث ال بسبب الصوم ،أو جبماع مل يأمث به ،أو بغري اجلماع

، )٣(ألنه مل يفسد صوماً ؛أيضاً من أصبح يف رمضان غري ناوٍ وجامع فال كفارة  عليه
، ونقل األصحاب ذلك عن الشافعي )٤(جبماعٍ تام: والغزايل قال ،وأمهل املصنف قيد التمام

فاجلماع التام احتراز من اجلماع فيما  ،فالجتب إال جبماعٍ تامٍ يف صومٍ تامٍ: الشافعي قالوا
إن : وقال بعضهم//  ،)٦(رمضان، والصوم التام احتراز من صومِ ماعدا )٥(دون الفرج

، )٧(بتغييب بعض احلشفة ،ا تفطر باجلماعِ قبل متامهاجلماع التام احتراز من مجاعِ املرأة فإ
دون الفرج اليصدق  ن يقول تغييب بعض احلشفة، والوطئ، وللمصنف أ)٧(احلشفة

نعم قد خيرج به اجلماع يف  ،عليهما اسم اجلماع  الشرعي حقيقةً فالحيتاج إىل قيد التمام
ه يرد على عكس مث بعد ذلك كل ،املوضع املكروه بالنسبة إىل املفعول به على ماسيأيت

الضابط املذكور ماقدمناه عن اجلمهور، أن من طلع عليه الفجر وهو جمامع ومكث فعليه 
، وعلى طرده مجاع املرأة إذا قلنا اليالقيها )٨(الكفارة للمنع من الصوم ال إلفساده

إن وطئه يف احلج يفسده : وقلنا ،صام الصيب رمضان فأفسده جبماع، ولو )٩(الوجوب
، )١١(حكامها املتويل يف كتاب احلج: ففي وجوب الكفارة وجهان )١٠(]ةالفدي[ويوجب

                                                 
 ) . ٦/٢٤٧(اموع : انظر) ١(
 ) . ٤/٢١٦(احلاوي : انظر) ٢(
 ) . ٦/٢٤٧(اموع : انظر) ٣(
 ) . ١/٢٤٠(الوجيز : انظر) ٤(
 ) . ٦/٢٤٥(اموع : انظر) ٥(
 ) . ٦/٢٤٥(واموع  ،)٢/٥٤٥(الوسيط : انظر) ٦(
 . بقني اجلزء والصفحة  املصدرين السا: انظر) ٧(
 ) . ١/٣٣٩(املهذب : انظر) ٨(
 ) . ٦/٢٤٥(واموع  ،)٣/٢٢٧(العزيز: انظر) ٩(
 . كال العببارتني يستقيم ما املعىن  .البدنة ) ب ( يف ) ١٠(
 ) . ٦/٢٤٥(اموع : انظر) ١١(

/٤١ 
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٢٨١ 

بأا ال  )١(وجزم يف البحر ،ألن حرمة الصوم يف حقه ناقصة ؛والصحيح أنه ال كفارة عليه
 ،وحكى يف بطالن صومه عن والده وجهني مبنيان على أن عمده عمد أوخطأ ،تلزمه

ن عمده إ :)٢(والصواب ماقال اإلمام ،الغسل ألنه يلزمه أن ال جيب عليه ؛وهذا ليس بشيء
، كما يفسد صومه باألكل ،عمده فيما يتعلق بإفساد العبادات غري احلج كعمد البالغ

فإن كان ممن خيفى عليه جهلت حترمي الوطئ، : ، ولوقال الواطئ)٣(وصالته بعمد الكالم
لزمته : )٤(ولو علم التحرمي وجهل وجوب الكفارة قال املصنف ،فال كفارة وإال وجبت

، )٥(]؛ ألنه مقصر[وله نظائر معروفة  ،الكفارة بالخالف ذكره الدرامي وغريه وهو واضح
إذا وطئها عاملاً بالتحرمي  ،يف كتاب احليض ،، ورأيت يف تعليقة الشيخ أيب حامد)٥(]مقصر

ألن جهله بذلك  ؛جاهالً بوجوب الكفارة أو جاهالً به أو جاهالً حبيضها فالكفارة عليه
ذكره اإلمام  ويوافقه تردد// ، )٦(ارة كالصائم إذا وطئ جاهالً بذلكسبب سقوط الكف

فليكن العلم بوجوب الكفارة  ،بتحرميه جاهالً بتعلق احلد به هل حيد أو ال فيمن زنا عاملاً
حكم بالكفارة على ذلك  ألن النيب  ؛شرطاً لوجوا على وجه لكنه ضعيف بل فاسد

  . )٧(بوجوا ومل يكن عاملاً حالة وطئه، الرجل
وإن  ،ملا سبق أنه ال يفطر على املذهب فال إفساد)  والكفارة على ناسٍ: ( قال

، وقال يف )٨(ألا تتبع اإلمث ؛ال: قلنا يفسد صومه فهل جتب الكفارة ؟ وجهان أصحهما
حيث  ،واملكره كالناسي ،إن الصحيح وجوبها كاحلج إذا قلنا يفسد جبماع الناسي: التتمة
  . يفطر فكذلك على األصح للشبهة  :وحيث قلنا ،يفطر الكفارة عليه قلنا ال

                                                 
 . مل أعثر عليه يف البحر ) ١(
 .مل أعثر عليه يف اية املطلب ) ٢(
 ) . ٧/٢٢(واموع  ،)٢/٣٩٩(روضة الطالبني : انظر) ٣(
 ) . ٦/٢٤٧(اموع : انظر) ٤(
 ) .ج ( ساقط من ) ٥(
 ) . ٢/٢٦٩(اموع : انظر) ٦(
 . ) ٢٧٥/ص(يشري إىل حديث األعرايب املتقدم يف ) ٧(
 ) . ٣/٢٢٧(والعزيز ،)١/٢٤٠(الوجيز : انظر) ٨(

/١٦٢ 
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٢٨٢ 

ألن النص  ؛كالتطوع والنذر والقضاء والكفارة)  والمفِْسد غري رمضان: ( قال
أنه يكفر عن كل يوم : أيب هريرة )٢(]ابن[، وعن )١(ورد يف رمضان وهو خمصوص بفضائل

  . )٣(فارة يف قضاء رمضانأنه أو جب الك: وعن أيب ثور ،يوم بالكفارة الصغرى
يعين الكفارة على مفسد رمضان بغري اجلماع كاألكل ) أو بغري اجلماع : ( قال
ألنه ليس يف معىن اجلماع يف  ؛واإلنزال باملباشرة فيما دون الفرج ،ستمناءواال ،والشرب

ث ؛ وألن النص يف حدي[، أال ترى أنه يفْسد احلج باجلماع دون غريه )٤(هتك احلرمة
وهو من ـ  )٨(، وعن أيب خلف الطربي)٧( ومل ترد فيه الكفارة )٦(] )٥(القيء عمداً بالقضاء

، وعن )٩(أنه اختار وجوب الكفارة لكل مايأمث باإلفطار به ـوهو من تالمذة القفال 
 ،جيب باألكل والشرب كفارة فوق كفارة املرضع واحلامل: أيب هريرة أنه قال )١٠(]ابن[

وهذا مذهب ال يستند إىل خرب وال أثر وال : )١٢(قال املاوردي ،)١١(ودون كفارة اامع
 )١٤(وذكر احلناطي أن ابن عبداحلكم ،هذين الوجهني غلط إن :)١٣(قياس، وقال املصنف

                                                 
 ) . ٣/٢٠١(اية احملتاج و ،املصدرين السابقني اجلزء والصفحة: انظر) ١(
 ) . ب ( ساقط من ) ٢(
 ) . ٢/٢٤٢(روضة الطالبني : انظر) ٣(
 ) . ١/٤٤٣(مغين احملتاج و ،)٢/٢٤٢(و روضة الطالبني  ،)٣/٢٢٩(العزيز : انظر) ٤(
 .  )١٥٦/ص(سبق خترجيه يف ) ٥(
 ) . ج ( ساقط من ) ٦(
 .  )٢/٢٤٢(روضة الطالبني ، و)٣/٢٢٩(العزيز : انظر) ٧(
 ،الستاذ أيب منصور البغدادي، والقفتفقه على األ ،حممد بن عبدامللك بن خلف السلْمي: خلف الطربي أبو) ٨(

  . )هـ٤٧٧(كتاب الكناية، تويف سنة ، ووسلوة العارفني وأنس املشتاقني ،شرح املفتاح البن القاص: من مصنفاته 
 ) ]٢/٥٨(اإلسنويوطبقات  ،)١/٢٦٦(هبة وطبقات ابن قاضي ش ،)٤/١٧٩(الكربى الشافعيةطبقات [
 .  )٢/٢٤٢(روضة الطالبني ) ٣/٢٣١(العزيز: انظر) ٩(
 ) . ب ( ساقط من ) ١٠(
 .هذا القول من شرحه للمفتاح الرفعي  نقل عنه): ١/٢٦٦(يف الطبقات قال ابن قاضي شهبة) ١١(
 ) . ٣/٤٣٥(احلاوي  :انظر) ١٢(
 ) . ٢/٢٤٢(روضة الطالبني : انظر) ١٣(
 ،زم الشافعي مدةًال ،أبو عبداهللا، حممد بن عبداهللا بن عبداحلكم بن أعني بن ليث املصري: ابن عبد احلكم )١٤(

  ) . هـ٢٦٨(تويف سنة  ،وكان عارفاً بأقاويل الصحابة والتابعني
 ) ]١٢/٤٩٧(سري أعالم النبالء  ،)١/١٩١(طبقات الفقهاء وذيب  ،)٢٦٧(الكربى الشافعيةطبقات [ 
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٢٨٣ 

 )١(هكذا حكاه الرافعي ،روي عنه إجياب الكفارة فيما إذا جامع فيما دون الفرج فأنزل
، ومل يبني هل املروي عنه ابن )٢(ويف الروضة ،ذا اللفظ على ماشاهدته يف نسختني

لكن الرافعي جعله مع الوجهني  ،عبداحلكم  أو أن ابن عبداحلكم روى عن الشافعي
 ،وابن عبداحلكم اليعرف أنه من أصحاب الوجوه )٣(املتقدمني مستنداً لرقم الوجيز

 فإن ،صرحا يف حكايتهما بأنه عن الشافعي : )٤(وابن الرفعةب واملصنف يف شرح املهذ
، وقال أبو )٥(صح فيجتمع يف الفطر بغري اجلماع مخسة أوجه كماسبقت اإلشارة إليه

وأما احلديث الذي ورد أنه أمر الذي أفطر يف ار  ،بهمايتعدى  جيب بكلِّ  :)٦(حنيفة
أنه خمتصر : والثاين ،أنه ضعيف: أحدمها ،، فجوابه من وجهني)٧(رمضان بكفارة  الظهار
وكذا كل حديث ورد يف هذا الباب مطلقاً : )٨(قال البيهقي ،ضانمن حديث املواقع يف رم

واليثبت عن النيب  ،مطلقاً فقد روي من وجه آخر مفسراً بأنه يف قصة الواقع على امرأته
  جيابه الكفارة ـ إشيء ـ يعين يف  )٩(]والشرب[يف الفطر باألكل .  

  
  
  

                                                 
 ) . ٣/٢٣١(العزيز  :انظر) ١(
 ) . ٢/٢٤٢(روضة الطالبني : انظر) ٢(
 ) . ١/٢٤٠(الوجيز : انظر) ٣(
لتخريج هنا من طبعة دار وا ،ويالحظ أن هذه املسألة ساقطة من طبعة إحياء التراث ؛)٦/٣٥٤(اموع : انظر) ٤(

 . خمطوط ) ب  ٤/٤٠(كفاية النبيه : دار الفكر ـ وانظر
 ،أربعة أوجه ولعل الوجه اخلامس سهو أو سـقط : من أفسد صومه بغري اجلماع ه هو الذي سبقت اإلشارة إلي )٥(
 ) .  ٢/٢٤٢(األوجه األربعة هي اليت يف روضة الطالبني هذه و
 ) . ١/١٣٤(واهلداية  ،)١/٣٦١(حتفة الفقهاء : انظر)  ٦(
يف السـنن  البيهقي  أخرجه )) .  ارِهالظِّ ارةفَكَبِ ماًوي انَضمي رف رطَفْي أَذالَّ رمأَ((  أن النيب  أيب هريرةعن ) ٧(

برقم  ،من غري عذر من شهر رمضان متعمداً التغليظ على من أفطر يوماً :باب ،الصيام: كتاب ،)٤/٢٢٩(الكربى 
) ٧٨٥٩، ٧٨٥٨ . ( 
شهر رمضان  من التغليظ على من أفطر يوماً :باب ،الصيام: كتاب ،)٤/٢٢٩(سنن البيهقي الكربى : انظر) ٨(

 ) . ٧٨٥٩(برقم  ،متعمدا من غري عذر
 ) . ج ( و ) ب ( ساقط من )٩(
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٢٨٤ 

جيوز له الفطر  ال :خالفاً ألمحد حيث قال) ال مسافر جامع بنية الترخص : ( قال
  .  )١(إال باألكل والشرب للحاجة إليه

جيب كما لو قام : والثاين ،ألن اإلفطار مباح له ؛)وكذا بغريها يف األصح : ( قال
، جزم املتويل على الوجهني )٢(الذي نوى القصر إىل ثالثة من غري نية لإلمتام تبطل صالته

ريض الذي يباح له الفطر إذا أصبح صائماً وكذا حكم امل، باملعصية إذا مل يقصد الترخص
  .  )٣(وكذا الصحيح إذا مرض يف أثناء النهار مث جامع ،مث جامع

وإن كانت  ،إذا كانت الزوجة يف مثل حال الزوج فال خيتلف احلكم: فـرع
، وحكم التحمل )٤(بوجوب الكفارة عليه فهو كغريه :حاضرة وهو مسافر فحيث قلنا

وإن كانت حامالً  //،الكفارة عليه فهو كانون وسيأيت حكمه :وحيث قلنا ،كما سيأيت
وإن مل يكن فيه  ،أنه يباح هلا الفطر باجلماع )٥(ذكر الروياين، حيث يباح هلا الفطر للولد

وحيتمل وجهاً آخر ، جتب الكفارة على املرأة :نفع للولد فالكفارة عليها به وإن قلنا// 
  . )٦( مترخصقياساً على املسافر إذا جامع غري

إذا ظن أن :إحدامها: فيه مسألتان)  وال على من ظن الليل فبان اراً: ( قال
، )٧(ألنه غري آمث ؛فحكم اإلفطار قد سبق والكفارة ،الصبح مل يطلع فجامع فبان خالفه

يقول مبثله هنا لتقصريه يف ومن أوجب الكفارة على الناسي باجلماع  :)٨(قال اإلمام
: الثانية ،هذا متمسك بأصل فيعذر خبالف الناسي على وجه: تقول، ولك أن البحث

ألا تسقط  ؛أنه الكفارة )٩(وغريه ذكر البغوي،  لوظن غروب الشمس فجامع فبان خالفه

                                                 
 ) .٣/٢٠٤(اإلنصاف : انظر) ١(
 ) . ٤/٣٠٥(حبراملذهب: انظر) ٢(
 ) . ٦/٢٤٣(اموع : انظر) ٣(
 ) . ٣/٢٢٨(العزيز: انظر) ٤(
 ) . ٤/٣٠٥(حبراملذهب: انظر) ٥(
 .    املصدر السابق: انظر) ٦(
 ) . ٢/٢٤٣(روضة الطالبني : انظر) ٧(
 .  مل أعثر عليه يف اية املطلب) ٨(
 .  )٦/٢٤٢(واموع  ،)٢/٢٤٣(روضة الطالبني  ،)٣/٢٣١(العزيز، و)٣/١٦٨(التهذيب : انظر) ٩(

/٢٨٢ 

/٤٢ 

א
א
א

א
. 
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٢٨٥ 

اإلفطار واحلالة // ينبغي أن يكون مفرعاً على جتويز  وهذا :)١(قال الرافعي ،تسقط بالشبهة
  . ط املذكور لوجوب الكفارة ًء  بالضاباوف، ، وإال فتجب الكفارة واحلالة هذه
العتقاده أنه غري صائم )  وال من جامع بعد األكل ناسياً وظن أنه أفطر به: ( قال

ذا اجلماع كما لو جامع على ظن أن الصبح مل ) وإن كان األصح بطالن صومه ( 
ألنه ظن          ؛، وللقاضي أيب الطيب احتمال أنه جتب الكفارة)٢(يطلع فبان خالفه

يان لوكان مفطراً ملا أباح واعلم أن النس ،، وقد سبق الكالم يف هذه املسألة)٣(طئاليبيح الو
فيخرج بالقيد  ،فإن كان مع ظنه للفطر عاملاً بذلك فإمثه البسبب الصوم أباح الوطئ،

  .  )٤(وإن ظن مع ذلك اإلباحة فيخرج بقوله أثم به ،األخري
واحلكم  ، قوله والكفارة على ناسٍهذا قد دخل يف)  وال من زنا ناسياً: ( قال
 ،بسبب الصوم ويف الزنا اإلمث به ال ،، إال أن يف الوطئ احلالل ال إمث أصالً)٥(كماهناك

 والوجه اآلخر القائل ،وهو مفقود يف الصورتني ،وشرط الكفارة اإلمث بسبب الصوم
  . )٦(يشترط اإلمث ال :بالكفارة فيهما
ألن  ؛ألن اإلمث بالزنا البسبب الصوم ؛) رخصاًوالمسافر أفطر بالزنا مت: (قال

، ن حيث اجلملة، وأما ذا فممنوعاإلفطار جائز له م: ، ولك أن تقول)٧(اإلفطار جائز له
ونظائرها  ،هلذا الفعل وجهتان فليتخرج على الصالة يف الدار املغصوبة لَع، وإن جفممنوع

 .  
ويف قولٍ عليها كفارة  ،ويف قولٍ عنه وعنها ،والكفارة على الزوج عنه: ( قال

، وهو )٩(ونسبه بعضهم إىل القدمي أيضاً ،اإلمالء )٨(]إىل[القول األخري منسوب )  خرىأ
                                                 

 ) .٣/٢٣١(العزيز: انظر) ١(
 ) . ٦/٢٤٢(اموع: انظر) ٢(
 ) . ٦/٢٤٢(واموع ،)٣/٢٣١(العزيز: انظر) ٣(
 ) . ٣٤٦/(حاشية اجلمل و ،)٣/٢٠٢(اية احملتاج : انظر) ٤(
 .  )٢٨٠/ص(: انظر) ٥(
 ) .٢٨٠/ص(: انظر) ٦(
 ) . ٦/٢٤٥(واموع  ،)٢/٢٤٣(روضة الطالبني : انظر) ٧(
 . يف ) أ ( يف ) ٨(
 ) . ٦/٢٣٥(واموع  ،)٣/٢٣٠(العزيز: انظر) ٩(

/١٦٣ 

. 

א
א
.א
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٢٨٦ 

 ،ألا عقوبة فاشتركا فيها كحد الزنا ؛اختيار أيب ثور وابن املنذر والقاضي أيب الطيب
أمر إال   ألنه مل ينقل أن النيب ؛، وهو الذي نص عليه يف عامة كتبه)١(والصحيح خالفه

فلم يكن كامل  ،عرض البطالن باحليضاملرأة ناقص ب، وألن صوم )٢(بكفارة واحدة للرجل
 )٤(وألا أفطرت بوصول أول احلشفة إىل باطنها ،، فلم يتعلق به الكفارة)٣(]احلرمة[كامل 
اليتصور : وقال، قال هذا التعليل الزيادي ،)٥(يتصور فساد صومها باجلماع فال )٤(باطنها

ها باجلماع، بأن يوجل وهي يتصور فطر: واألكثرون زيفوه وقالوا ،سألةاخلالف يف هذه امل
واحلكم  ،أو تتذكر أو تطاوع بعد اإليالج وتستدميه ،مث تستيقظ ةأو ناسية أو مكرهنائمة 

وهي أن املرأة تفطر بتمام  ،، والشيخ أبو حممد زيفه جبهة أخرى)٦(الخيتلف على القولني
فال أثر ملطلق صبع وحنوها بأن احلكم هنا للوقاع األ فرق بينها وبني ،تغيبب احلشفة

فيمالو نزلت عليه وهو  ،ويؤيده تصريح األصحاب جبريان القولني ،الواصل إىل الباطن
رة عليها مث جتب الكفا، ا تفطر بأول احلشفة، فالقول يف هذا الصورة وحنوها بأ)٧(نائم

نه لو تعلق الواجب ا ُألمرت فأل ؛وأما كوا عنه فقط. بتمامها مما ال وجه له 
 ، منهم القاضي أبو الطيب، وآخرين )٩(، وهذا هو األصح عند احلناطي والغزايل)٨(بإخراجه
، )١١(اختالف مالك وأيب حنيفة )١٠(]يف[وهو املنصوص  ،تفريعاً على هذا القول ، الطيب

قال ، وكذلك )١٢(نص املختصرنها مذكور يف القدمي واجلديد، وهو والقول بأا عنه وع

                                                 
 ) . ٢/٢٣٩(روضة الطالبني : انظر) ١(
 .  )٤/٣٦١(األم : انظر) ٢(
 ) . أ ( ساقط من ) ٣(
 . )١٦٠/ص(غاية البيان  و ،)١/٢٤٠(اإلقناع للشربيين  ،)١/٤٢٥(حاشية الرملي ) ٢/٥٤٥(الوسيط : انظر) ٤(
 .  ألن صومها فسد قبل متام اجلماع، وذلك بوصول أول احلشفة إىل باطنها) ٥(
 . خمطوط ) ب  ٤/٣٩(كفاية النبيه : انظر) ٦(
 . خمطوط ) أ  ٤/٤٠(لنبيه كفاية ا: انظر) ٧(
 ) . ٣/٢٢٩(العزيز ، و)٤/٣٦١(األم : انظر) ٨(
 ) . ١/٢٤٠(الوجيز : انظر) ٩(
 ) . أ ( ساقط من ) ١٠(
 .  )٤/٣٦١(األم : انظر) ١١(
 ) . ٨٣/ص(خمتصر املزين : انظر) ١٢(
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٢٨٧ 

 ،أولوه على معىن أا جتزئ عنهما )٢(]لألول[لكن املصححني ، إنه ظاهر املذهب :)١(اإلمام
ويف قولٍ رابع حكاه  ،وأن الزوج حيمل ماوجب عليها، وغريهم محله على ظاهره ،عنهما

وكفارة ، كفارة عنه :جيب على الزوج يف ماله كفارتان :الدارمي واجلرجاين وغريمها
 )٥(، ووجه البغوي واملتويل)٤(مل يأمره إال بكفارة واحدة  النيب ، وهو مردود بأن)٣(عنها

كأما قدراه  ،غتسال إذا وطئهاقول التحمل عنها بإحلاق الكفارة بثمن ماء اال )٥(واملتويل
 ،غتسال عليها ال عليه، ولكن احلناطي حكى طريقاً قاطعاً بأن مثن ماء اال)٦(متفقاً عليه

والذي  ،ال أعرف هذه املسألة ألصحابنا: الطيبوقال القاضي أبو ، )٧(وأشار إىل ترجيحه
، والظاهر من )٨(لقضاء احلج إذا وطئها الزوج فأفسده عليها ،عندي أنه مبرتلة النفقة
ويف كيفيته  ،وإذا قلنا بالكفارة الواحدة عنه وعنها فهو بطريق التحمل ،املذهب أا يف ماله

ى كل منهما النصف   وحتمل أنه وجب عل: ، أحدمها)٩(وجهان يف البحر عن القفال
أنه وجب على كل منهما كفارة كاملة  ويتحمل عنها مث : ماوجب عليها، والثاين

عن بعض العراقيني أنه جتب على كل منهما كل  )١٠(وحكى يف البحر أيضاً ،تتداخالن
يتعلق  ،ولكن إذا أخرجها الزوج سقطت عنها كالدين على الضامن واملضمون ،الكفارة

، وممن )١١(يف التجريد وممن صرح بالتنصيف  احملاملي ،إذا أُدي برئت الذمتانبكل منهما ف
إن الصوم اليتحمل إال على وجه : وكل من قال بالتحمل قال ،املتويل: صرح بالثاين

                                                 
 . ) ٤/٣٧(اية املطلب : انظر) ١(
 . للمذهب ) ج ( يف ) ٢(
 ) . ٦/٢٣٥(اموع : انظر) ٣(
 ) . ٢٢٧/ ٣(والغزيز ،)٣/١٦٨(التهذيب : انظر) ٤(
 ) . ٣/١٦٨(التهذيب : انظر) ٥(
 ) . ٢٢٨/ ٣(الغزيز: انظر) ٦(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة  : انظر) ٧(
 ) . ٤/٢٨٨(حبر املذهب : انظر) ٨(
 ) . ٤/٢٨٤(حبر املذهب : انظر) ٩(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ١٠(
أخذه من تعليقة شـيخه أيب   ،أمحد بن حممد بن أمحد الضيب احملاملي ،أليب احلسن:  ارد: ويقال:  التجريد)  ١١(

بتـر اهللا   ،بتر كتيب :قال ،واملقنع ،والتجريد ،وملا بلغ الشيخ أبا حامد أن احملاملي صنف اموع ،سفراييينحامد األ
 ) .  ٤/٤٨(الكربى الشافعيةوطبقات  ،)٢/٤٩٦(ذيب االمساء :  انظر.  فما عاش بعد ذلك إال قليالً ،عمره
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٢٨٨ 

وقد تصدى القائلون بأنه جيب على املرأة إخراج الكفارة للجواب عن .  سيأيت )١(ضعيف
ايات من قول ملا ورد يف بعض الرو ،أا كانت مكرهة: هلا بأمور منها عدم أمر النيب 

ومل يثبت أهل احلديث هذا اللفظة ـ أعين قوله أهلكت ـ // الرجل هلكت وأهلكت، 
بل يكون املراد أنه أهلكها بإيقاعها يف اإلمث  ،ولو ثبتت مل يكن فيها دليل على اإلكراه

أو ، فإن كانت مفطرة حبيض أو غريه ،كله إذا مكنت املرأة طائعة صائمة// ، وهذا )٢(معه
  .  )٣(أو صائمة ومل يبطل صومها لكوا نائمة مثالً فالكفارة عليها قوالً واحداً

 ولومل جيب على الزوج لكونه ،إذا قلنا جيب على كل واحد كفارة: التفـريع
ريع ففي التف )٤(وإن قلنا خيتص الوجوب بالزوج ،مفطراًَ أو ناسياً وهي ذاكرة وجبت عليها

فإن  ،شبهة لو أفطرت بزنا أو وطئ: صور، منها ريع على كوا  عنه أو عنه وعنهاالتف
وقيل  ،ألن التحمل بالزوجية ؛وإال فعليها الكفارة ،الوجوب اليالقيها فالشيء عليها :قلنا

وجهان : وعلى الثاين ،، وإن كان الزوج جمنوناً فعلى األول الشيء عليها)٥(يلزمها قطعاً
جتب يف ماله : والثاين ،نه ليس أهالً للتحمل كمااليكفر عن نفسهأل ؛أصحهما يلزمها
وإن كان  ،، وعلى القول بأن على كل واحد كفارة يلزمها كفارة يف ماهلا)٦(الكفارة عنها

، وإن كان ناسياً أو )٧(كالبالغ خترجياً من قولنا عمده عمد: وقيل ،كان مراهقاًَ فكانون
، وإن أكرهها فحيث النقول بفطرها فالكفارة )٨(نائماً فاستدخلت ذكره فكانون

، وحيث نقول بفطرها ففي تعليق القاضي أيب الطيب أا جتب  عليها ويتحملها )٩(عليها
؛ ألن الكفارة إمنا جتب )١٠(ويف التجريد للمحاملي أن الكفارة ال جتب عليها حبال ،عنها

                                                 
 ) . ٣/٤٢٥(احلاوي : انظر) ١(
 ) . ٣/٤٢٥(احلاوي : انظر) ٢(
 ) . ٢/٢٣٩(روضة الطالبني : انظر) ٣(
 ) . ٣/٢٢٧(العزيز : انظر) ٤(
 ) . ٦/٢٣٩(واموع  ،)٢/٢٤٠(روضة الطالبني  ،)٣/٤٣٠(احلاوي : انظر) ٥(
 ) . ٦/٢٣٨(واموع  ،)٣/٢٢٨(زيز الع: انظر) ٦(
 ) . ٢/٢٤٠(وروضة الطالبني ، ) ٣/٢٢٨(العزيز : انظر) ٧(
 .  املصدر ين السابقني اجلزء والصفحة : انظر) ٨(
 ) . ٤/٢٨٦(وحبراملذهب  ،)٣/١٦٨(التهذيب : انظر) ٩(
 . ليها بكل حال جتب الكفارة ع: ونقل عن احلاوي أن أبا حامد قال ) ٣/٢٢٨(يف العزيز : انظر) ١٠(

/١٦٤ 

א
 א

/٤٣ 
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٢٨٩ 

ما الزوج فإن كان من أهل أ. )١(وهذا هو األصح وبه جزم املاوردي ،بالفطر باالختيار
ولو قدم املسافر مفطراً فأخربته بفطرها  ،)٢(وإال فال ،وجوب الكفارة عليه وجبت عليه

ألا  ؛إن الكفارة عليها إذا قلنا الوجوب يالقيها: قال العراقيون ،وكانت صائمةً فجامعها
 ،اليتحمل انون يشبه أن يكون هذا تفريعاً على قولنا :)٣(قال الرافعي ،وهو معذورغرته 

)٤(وفرق املصنف ،وإال فليس العذر هنا أوضح منه يف انون
يف صورة // بأنه ال تعزير  

فإن قلنا الكفارة عنه فالشيء ، وإن قدم مفطراً فأخربته بصومها فوطئها مطاوعة ،انون
 ،طعام، وإن قلنا عنه وعنها لزمه أن يكفر عنها إن كانت من أهل العتق أو اإل)٥(]عليه[

الشيء عليه، وهنا  ،ألنه إمنا يتحملُ عنها على طريق التبعية ؛اليلزمه: وقال القاضي حسني
وعلى القول بأن الكفارة  ،يف يوم لزمه على األصح كفارة فقطولو وطئ أربع زوجات 

وعلى  ،األول عنهما وثالث عنهن ، واحدة عن الوطئ)٦(الواحدة عنهما أربع كفارات
 س كفارات  ثنتان عنه وعنها بالوطئى الزوج كفارتان يلزمه هنا مخالقول بأنه جيب عل
، ولو وطئ زوجتني مسلمةً وذميةً يف يوم فعلى األصح كفارة )٧(األول وثالث عنهن

وعلى  ،املسلمة فكفارة وإال فكفارتان إن قدم وطئ: ال، وعلى الثاينواحدة بكل ح
وإن قدم  ،فارتان بوطئها والشيء بالذميةكفارتان بكل حال إن قدم املسلمة فالك: الثالثة

)٨(ذكر هاتني املسألتني اجلرجاين ،الذمية فكفارة ا وكفارة للمسلمة
حنواً  وذكر املاوردي ،

)١(ولو وطئها وهي ناشزة ففي البحر، )٩(حنواً منه
إن قلنا بقول  :أن والده كان يقول 

                                                 
 ) . ٣/٤٢٥(احلاوي : انظر) ١(
 ) . ٣/٤٢٨(احلاوي : انظر) ٢(
 ) . ٣/٢٢٨(العزيز : انظر) ٣(
 )  . ٦/٢٣٩(اموع : انظر) ٤(
موجـودة يف   لكنـها  ،)ج ( و ) ب ( يف اً فوق السطر، وال وجود هلا استدراك) أ ( يف هذه الكلمة كتبت ) ٥(

 . اموع 
 ) .٦/٢٣٩(واموع  ،)٣/٤٢٨(احلاوي : انظر) ٦(
 ) .٢/٢٤٠(وروضة الطالبني  ،)٦/٢٤٠(اموع : انظر) ٧(
 . هذا كالم اجلرجاين وفيه نظر : قال النووي)  . ٢/٢٤١(وروضة الطالبني  ،)٦/٢٤٠(اموع : انظر) ٨(
: ر املاوردي القـول مل يذك: حاشية ( مانصه ) ج ( من النسخة يف اهلامش األمين ، و)٣/٤٢٨(احلاوي : انظر) ٩(

تفريعاً على هذا ، فلم يذكر أنه جيب يف أربع زوجات مخس كفارات ،والفرع عليه ،بأنه جيب على الزوج كفارتني
والذي ذكره أنه جيب عليه  ،تفريعاً على هذا القول، والذكر أنه إذا وطئ املسلمة أوالً وجبت عليه كفارتان ،القول

/٢٨٣ 
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 ،كالفطرةال، : أحدمها: وجهان فيه ،التحمل لومل تكن ناشزة فهل حيمل عنها واحلالة هذه
كما  ،والكفارة باجلماع ال بالتمكني ،والفرق أن تلك يف مقابلة التمكني ،نعم: والثاين

وإن كانت باقيةً  زها، فلو وطئها يلزمه دفع املهر لوتزوج امرأة اليلزمه دفع مهرها مع نشو
قال ابن  ،بنا، واألول أقيساوهذا أشبه بكالم أصح: )٢(قال الروياين ،على النشوز

ألنه إذا وطئها نائمة أو مكرهة استوىف حقه يف تلك  ؛وعندي يف تصويرها نظر: )٣(الرفعة
إال ؛ وما قاله صحيح ،أي وإن مل يزل بالنسبة إىل غريها ،فزال النشوز بالنسبة إليها ،احلالة

ما وقد جيتمع مع استيفاء احلق في ،متناعاحلكم بالنشوز فإن النشوز هو اال أنه المينع من
ولو وطئ العبد امرأته احلرة وقلنا بالتحملِ فأُعتق وأيسر قبل أداء احلرة ففي البحر ، صورة

 ،وهذا إذا قلنا اإلعسار حبال األداء أو بأغلظ األحوال: قال ،حيتملُ وجهني: أن والده قال
  .  )٤(أما إذا قلنا حبال الوجوب فال

و أكل ملا يقتضيه حاله من عتقٍ  قام ،إذا قلنا جتب على كل واحد كفارة: فـرع
وإن قلنا  ،، وإن قلنا جتب على الزوج كفارة واحدة عنه اعترب حاله بنفسه)٥(صومٍ أو إطعامٍ

الوجوب يالقيها ويتحمله فإن اتفق حاهلما نظر إن كانا من أهل اإلعتاق أعتق أو اإلطعام 
إنه : وقال البندنيجي ،اوغريه إنه ينويه عنهم: ، وقال القاضي أبو الطيب)٦(أطعم عنهما

 عن بعض املتأخرين أن الذي يقتضيه :)٨(وحكى ابن يونس، عن كل منهما )٧(]كله[يقع 

                                                                                                                                            
ن الكفارة عليهما وجزم بأنه إذا وطئ املسلمة أوالً وجبت عليه أعلى القول بأربع كفارات يف وطئ األربع زوجات 

 ). واحدة  كفارة
 ) . ٤/٣٤٧(حبر املذهب : انظر) ١(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٢(
 . خمطوط ) ب  ٤/٤٠(كفاية النبيه : انظر) ٣(
 .  )٤/٣٤٧(حبراملذهب : انظر) ٤(
 ) . ٦/٢٣٧(واموع  ،)٢/٢٤١(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٢٩(العزيز : انظر) ٥(
 ) . ٣/٢٢٩(العزيز : انظر) ٦(
 . كلٌ  ) ب ( ويف ) أ ( ساقط من ) ٧(
اإلمام شرف الدين بن الشيخ كمال الدين بن الشيخ رضي  ،أمحد بن موسى بن يونس ،أبو الفضل: ابن يونس) ٨(

شـرح  : من مصـنفاته  ،مجيل املنظر ،حسن السمت ،عاقالً ،غزير املادة ،كان كثري احلفظ:قال ابن خلكان ،الدين
  ) . هـ٦٢٢(تويف سنة  ،وصغرياً واختصر اإلحياء للغزايل خمتصرين كبرياً ،التنبيه
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ماحكيناه فيما تقدم عن احملاملي من ي قتضي وهذا// املذهب أن يكون الوالء بينهما 
وماقاله البندنيجي إمنا يتجه لوقلنا بأنه جيب على كل  ،وجوب الكفارة عليهما نصفني

ل بأا القو ذ يتجه ئوحين ،وأنه يتحملُ ماوجب عليها وتتداخل الكفارتان ،نهما كفارةم
ثبات الوالء لكل منهما على إعىن أا جتزئ ـ  لكن يف تقع كلها عن كل منهما ـ ي

وإن كانا من أهل الصيام لكوما معسرين أو رقيقني أوفيهما جزٌء  من الرق  ،الكمال بعد
فكذلك يف  ،ألن أصل الكفارة مماجيري فيه التحمل ؛ج شهرين عنهمايصوم الزو: فقد قيل
فمن قال بأن  ،واختلف يف تعليله ،والصحيح أنه يلزم كل واحد صوم شهرين ،بدله

ومن  ،علل بأن العبادة البدنية ال تتحمل الواجب على كل منهما كفارة كاملة  وتداخلتا
والميكن أن يبىن صوم أحدمها على صوم  ،بالتنصيف علل بأن الكفارة التتبعض: قال
فإن كان من أهل العتق وهي من أهل  ،وإن اختلف حاهلما فإن كان حاله أعال ،اآلخر

هل يعاً فمجبة عنهما فلو أراد أن خيفف عنها وينوي الرق ،الصوم أو اإلطعام فيعتق عن نفسه
جيزئ  ن العتق الأل ؛، إال أن تكون أمة فعليها الصومأصحهما نعم: جتزئ ؟ فيه وجهان

يك، فإن األمة كاحلرة إذا قلنا العبد يملك بالتمل: )٢(وقال صاحب املهذب ،)١(عنها
ألن الرقيق  ؛جيزئ عن العتق عن األمة سواء قلنا متلك أم ال واملعروف أنه ال// املعسرة، 

الصوم فعلى هذا يلزمها  ،الختالف اجلنس ،ئزالجي: والوجه الثاين ،ليس من أهل الوالء
 ،أصحهما الزوج: وفيمن يلزمه اإلطعام إن كانت من أهله وجهان ،إن كانت من أهله

)٣(يلزمها: والثاين ،فإن عجز يثبت يف ذمته
وإن كان من أهل الصيام وهي من أهل  ،
يصوم عن : وإن أراد الصيام قال األصحاب ،اإلطعام فإن تكلف عتق رقبة  أجزأت عنهما

، كذلك قال )٤(ويطعم عنها ستني مسكيناً ،التتبعضألن الكفارة  ؛نفسه شهرين

                                                                                                                                            
 ،)٢٢/٢٤٨(وسري أعالم النبالء  ،)١/٤٠٣(ابن قاضي شهبة  طبقات و ،)٨/٣٩(الكربى الشافعيةطبقات [ 

 ) ]٢/٣٢٤( اإلسنويطبقات 
 ) . ٦/٢٣٧(وع ام: انظر) ١(
 ) . ٦/٢٣٧(و اموع  ،)١/٣٣٨(املهذب : انظر) ٢(
 ) . ٦/٢٣٨(واموع  ،)٢/٢٤١(روضة الطالبني : انظر) ٣(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٤(

/٤٤ 

/١٦٥ 
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أن جيزئ  ،، ومقتضى قول من قال يف الصورة السابقة جيزئ العتق عن الصيام)١(الرافعي
طعام لوحتمل املشقة وصام أجزأه، والصوم اإل هألن من فرض ؛هنا الصيام عن اإلطعام

س االنتقال من اإلطعام إن هنا لي: من األصحاب قال يتحمل، وغريه يتحمل به ال كماال
 ،ويف تعليق القاضي حسني ،وإمنا ينتقل لوكان بسببه ،ألنه واجب بسبب غريه ؛إىل الصيام

فإن كانت من أهل  ،وإن كان حالُها أعال ،أنه يصوم عن نفسه واليتحمل عنها الطعام
ق جيب عليها عت: ، وقيل)٢(العتق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه وأعتق عنها مىت قدر

كاملة فإذا ؛ ألن األصل هو الرجل ؛جيوز هلا الصوم: وقيل ،وصححه القاضي حسني، رقبة
وإن كانت من أهل الصيام وهو من أهل  ،عجز انتقل اجلميع  إىل الصوم واليتبعض

، وإن كانت من أهل العتق وهو من أهل )٣(نفسهاإلطعام صامت عن نفسها وأطعم عن 
يسقط عنها : ، وقيل)٤(لعتق يف ذمته حىت يقدر فيعتق عنهاوكان ا ،اإلطعام أطعم عن نفسه
ألن واجبها  ؛لكن ميتنع التحمل عنها ،وأمته يف حكم زوجته املعسرة ،بتأدية الزوج ماعليه
   .  )٥(الصوم وهو اليتحمل

  . )٦(الضابط، والوجوب اليالقيها، مستثىن من مجاع املرأة إذا قلنا الشيء عليها :هتنبي      
  . )٦(الضابط

 ،وسواء أنزل أم ال ،جتب الكفارة بالزنا ومجاع أمته واللواط وإتيان البهيمة: فـرع      
، أما املرأة إذا جومعت يف الدبر )٧(ويف البهيمة واإلتيان يف الدبر وجه وهو شاذ منكر

، ورأيت يف )٨(يجينقاله ابن الرفعة عن القاضي أيب الطيب والبند ،فالكفارة عليها وفاقاً
فإنه قاس عليه القول بعدم الوجوب عليها إذا جومعت  ،أيب الطيب مايقتضيه كالم القاضي

                                                 
 ) . ٣/٢٢٩(العزيز: انظر) ١(
 ) . ٣/٢٢٩(والعزيز ،)٣/٥٢٤(والبيان  ،)٤/٢٨٥(حبر املذهب : انظر) ٢(
 )  . ٣/٥٢٤(البيان  :انظر) ٣(
 )  . ٣/٢٢٩(والعزيز ،)٤/٢٨٥(حبر املذهب: انظر) ٤(
 . خمطوط ) ب  ٤/٤٠(وكفاية النبيه  ،)٤/٢٨٥(حبر املذهب : انظر) ٥(
 ) . ٢/٢٤٢(روضة الطالبني : انظر) ٦(
 ) . ٢/٢٤٢(وروضة الطالبني  ،)٢٣٠/ ٣(والعزيز ،)٣/١٦٨(التهذيب : انظر) ٧(
 . خمطوط ) أ  ٤/٤٠(يه كفاية النب: انظر) ٨(
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والفرق يف هذا كله بني أن  ،وكذا حكم إتيان الرجل يف الدبر :)١(قال ابن الرفعة ،يف القبل
يرتل أوال، إال أن يف إتيان البهيمة إذا قلنا الكفارة ومل يرتل مل يفسد صومه، وإن أنزل 

مراين فيما إذا أوجل يف دبر اخلنثى وجوب الكفارة عليهما، وهو فسد، وسنذكر عن الع
  . يقتضي التوقف فيما قاله القاضي أبو الطيب هنا

إذا أفسد احلج باجلماع قال الدارمي ففي الكفارة األقوال األربعة السابقة : فـرع
  .  )٢(يف كفارة اجلماع يف الصوم

؛ ألنه من رمضان يف حقه )يف يومه ويلزم من انفرد برؤية اهلالل وجامع : ( قال
من انفرد برؤية اهلالل يلزمه الصوم والكفارة : )٤(، وقال أبو حنيفة)٣(وقد هتك حرمته

اليلزمه صومه، أما من رأى هالل شوال وحده فيلزمه الفطر : عليه باجلماع، وقال أبو ثور
: )٨(وأمحد )٧(، وقـال مالك)٦()) ؤيتهصوموا لرؤيته وأَفْطروا لر// (( َ :لقوله  )٥(عندنا
  . ال جيوز له األكل فيه : )٨(وأمحد

سواٌء  أكفر عن األول أم ال؛ ألن )  يف يومني لزمه كفارتان// ومن جامع : ( قال
، )٩(كل يوم عبادة برأسها فال تتداخل كفارتامها كاحلجتني إذا جامع فيهما خبالف احلدود

، ومن كرر اجلماع يف يوم )١٠(دده، فلو جامع يف مجيع أيام رمضان لزمه بع)٩(احلدود
فيما إذا مل يكفر عن  )١٢(، خالفاً  ألمحد)١١(واحد مل جيب عليه إال كفارة واحدة باألول

  األول، وقد
                                                 

 . املصدر السابق اجلز واللوح : انظر) ١(
 ) . ٦/٢٤٧(اموع : انظر) ٢(
 ) . ٣/٢٣٢(العزيز: انظر) ٣(
 ) .١/١٩٨(الفتاوى اهلندية و ،)١/١٣٠(واهلداية  ،)٢/١٩٩(املبسوط للشيباين : انظر) ٤(
 .  )٢/٢٤٣(روضة الطالبني : انظر) ٥(
 ) . ١٠٠/ص(سبق خترجه يف )  ٦(
 ) . ٣/٢٨٠(االستذكار  ،)٢/٤٦٠(مواهب اجلليل : انظر) ٧(
 ) .٤/٤٢٢(والفروع  ،)١٩٧/ ٣(اإلنصاف : انظر) ٨(
 ) . ٦/٢٤٠(واموع  ،)٢٣٢/ ٣(والعزيز ،)٣/١٦٩(التهذيب  ،)١/٣٣٨(املهذب : انظر) ٩(
 )  . ٤٢٧/ ٣(احلاوي : انظر) ١٠(
 ) . ٦/٢٤٠(واموع  ،)٣/٥٢٦(والبيان  ،)١/٣٣٨(واملهذب  ،)٣/٤٢٨(احلاوي : انظر) ١١(
  ) . ٢٢٦/ ٣(واإلنصاف  ،)٤/٣٨٦(املغين : انظر) ١٢(

/٢٨٤ 

/١٦٦ 

א
א

 .א
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  .  )١(تقدم إذا تكرر اجلماع يف زوجات 
ألن إنشاء السفر يف  ؛) وحدوث السفر بعد اجلماع اليسقط الكفارة: ( قال

  .  )٢(هوكما لو طرأ  املرض: وقيل ،أثناء النهار اليبيح الفطر فيه
 ؛يسقط: والثاين ،ألنه هتك حرمة الصوم ؛)وكذا املرض على املذهب : ( قال

وأصحهما عدم السقوط  ،، وطريق القولني أصح)٣(ألنه تبني أن الصوم مل يكن مستحقاً
، )٤(ال كاملرض: والثاين ،وحدوث اجلنون واحليض واملوت يسقطها على األظهر ،كما قال

 اجلماع يفد بعد ولو ارت ،مسألة احليض مفرعة على أن املرأة إذا أفطرت باجلماع تلزمهاو
  .   )٥(ذكره الدارمييومه مل تسقط الكفارة بالخالف، 

ألن يف سنن أيب داود  ؛)وجيب معها قضاء يوم اإلفساد على الصحيح : ( قال
  إال أن فيه  ،وإسناده جيد )٦()) اًموي موص(( : قال للرجل  يف احلديث املذكور أن النيب 

                                                                                                                                            
ومجلتـه  : قال ابن قدامة) فلم يكفر حىت جامع ثانية فكفارة واحدة  وإن جامع:( عبارة اخلرقي: مالحظة

فإن كان يف يوم واحـد   ، يومنيمل خيلُ من أن يكون يف يوم واحد أو يف ،أنه إذا جامع ثانياً قبل التكفري عن األول
جتزئـه  : أحدمها: ففيه وجهان  ،وإن كان يف يومني من رمضان ،بغري خالف بني أهل العلم ،فكفارة واحدة جتزئه

  .) فكفارة ثانية ،وإن كفر مث جامع ثانية: ( مث قال اخلرقي ،إخل. ...الجتزئه ويلزمه كفارتان : والثاين ،كفارة واحدة
فـإن   ،مل خيلُ من أن يكون يف يوم واحد أو يف يومني ،لته أنه إذا كفر مث جامع ثانيةًومج: مةاقال ابن قد

. يه كفارة ثانية نص عليـه أمحـد   وإن كان يف يوم واحد فعل ،كان يف يومني فعليه كفارة ثانية بغري خالف نعلمه
  . ) ٣٨٦، ٤/٣٨٥(املغين : انظر

 )٣/٥٢٦(العمـراين يف البيـان   يؤيده نقل . ن األول خالفاً ألمحد فيما إذا كفر ع: ولعل صحتها : قلت
 . فكارة واحدة  كفر للثاين، وإن مل يكفر لألوللزمة أن ي إن كفر لألول: وقال أمحد: حيث قال

 ) . ٢٨٨/ص(: انظر) ١(
 ) . ٦/٢٤٣(واموع  ،)٣/٢٣٣(والعزيز  ،)٣/١٧٠(والتهذيب  ،)٤٣٠/ ٣(احلاوي : انظر) ٢(
 ) .  ٦/٢٤٣(و اموع  ،)٣/٢٣٣(العزيز : انظر) ٣(
 )  . ٦/٢٤٣(واموع  ،)٣/٤٣٠(احلاوي : انظر) ٤(
 )  . ٦/٢٤٣(اموع ، و)٢/٢٤٤(روضة الطالبني : انظر) ٥(
وابن ماجة  ،)٢٣٩٣(برقم  ،كفارة من أتى أهل يف رمضان: باب ،الصوم: كتاب) ٢٧٣/ص(رواه أبو داود )  ٦(
الكربى يف البيهقي و، )١٦٧١(برقم  ،ء يف كفارة من أفطر يوماً من رمضانماجا: باب ،الصيام: كتاب) ١٨٣/ص(
ومعرفـة   ،)٧٨٥٠(برقم ،رواية من روى األمر بقضاء يوم مكانه يف هذا احلديث :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٢٦(

: كتاب) ١/١٧٠(والدارقطين  ،)٢٤٨١برقم  ،اجلماع يف رمضان: باب ،الصيام: كتاب) ٣/٣٧٤(السنن واآلثار 
 ) .٢/٦٧(صحيح سنن أيب داود : انظر. وصححه األلباين  ،)٢٢٨٢(برقم  ،القبلة للصائم:باب ،الصيام
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٢٩٥ 

  
، حىت لومل يصح األمر )٣(، وبالقياس على غريه)٢(، وقدروى له مسلم)١(رجالً ضعفوه

حيمل على أنه ترِك للعلم به خبالف السكوت عن وجوب  ،بالقضاء يف هذا احلديث
لل احلاصل ألن اخل ؛ال: والثاين ،وهذا القول قال به مجهور العلماء ،الكفارة على املرأة

، )٤(اجلنس القضاء وإال فال، الختالف إن كفر بالصوم دخل يف: والثالث ،اجنرب بالكفارة
 )٦(، وذكر الروياين)٥(إن الشافعي أومأ إليهما يف األم: قال البندنيجي، لوجهان األوالناو

 ،وهذا هو املختار ،وهو وجوب القضاء ،أن الصحيح أن املسألة على قولٍ واحد
وإمنا هو مذهب  ،إنه غلط :)٧(قال الروياين، والثالث ،آلخران ضعيفانوالوجهان ا
والخالف أن املرأة يلزمها القضاء إذا مل تلزمها الكفارة، : )٩(قال اإلمام ،)٨(األوزاعي

وسكت .  فما ظنك بالقضاء، ألن الكفارة إذا كانت صوماًمل تتحمل ؛واليتحمله الزوج
  .  )١٠(هار لتقدمه يف كالمهعن وجوب اإلمساك بقية الن املصنف

                                                 
 ،كان حيىي القطان ال حيدث عنه :وقال ابن معني ،ضعفه النسائي وغريه ،هشام بن سعد املدين ،بوعبادأ: الرجل) ١(

وقال أبـو عبـداهللا    ،ضعفه يكتب حديثههو من  :وقال ابن عدي ،ليس هو مبحكم احلديث :وقال أمحد بن حنبل
هشام بن سعد املدين أبو عباد أو أبو سعيد صدوق لـه  : تقريبقال يف ال ،لينته روى له مسلم يف الشواهد : احلاكم

  ) . هـ٦٠(تويف سنة  ،من كبار السابعة ،أوهام ورمي بالتشيع
اجلرح والتعديل  ،)١٠٢١/ص(تهذيبوتقريب ال ،)١/١٨٦(ذكر من تكلم فيه وهو موثق و ،)٣/٨٩(اروحني [
)٩/٦١ [ ( 
 ] ٢٥٩٨، ٢٢٢٦، ١٨٥١، ١٥٣٦، ١١٢٢، ١٠١٤ ،٩٨٧، ١٨٣[األرقام التالية: صحيح مسلم: انظر) ٢(
 . أو بغري عذر فإنه جيب قضاؤها  ،من األيام اليت جيب قضاؤها كاأليام اليت أفطرها بعذر) ٣(
 ) . ١/٤٤٤(مغين احملتاج و ،)٣/٢٣٤(العزيز : انظر) ٤(
 ) . ٦/٢٣٥(اموع ، و)٤/٣٦١(األم : انظر) ٥(
 ) . ٤/٢٨٣(حبر املذهب : انظر) ٦(
 ) . ٤/٢٨٣(حبر املذهب : انظر )٧(
 .  ) ٦/٢٨٩(للبغويشرح السنة : انظر) ٨(
 .  )٤/٣٨(اية املطلب : انظر) ٩(
ة يف ار رمضان باجلماع بغري إذا أفطر الرجل أو املرأ(() : ٦/٢٣٥((قال يف اموع ) . ٢٤٦/ص: (انظر) ١٠(

 . )) غذر لزمه إمساك بقية النهار بالخالف 
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٢٩٦ 

 فإن مل يستطع ،، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني)١(وهي عتق رقبة: ( قال
 مص :الَقَ دجِأَ الَ: الَقَ، ةًبقَر قتعأَ(( ويف بعض طرقه ،للحديث) فإطعام ستني مسكيناً 

شهرنِي متابِتعأَ الَ: الَقَ ، نِيستيِططْأَ: الَقَ، ععم ستين مكَسي٣(وقال مـالك// ، )٢())اًن( :
، ليلى تفريق الصوم )٤(]أيب[وجوز ابن  ،وأفضلها عنده اإلطعام ،يتخري بني اخلصال الثالث

 ،من سائر احلبوب أو صاعان مدان من حنطة لكل مسكنيٍ: )٥(، وقال أبو حنيفةالصوم
أُفَ[((:، ودليله أن يف احلديث )٦(وعندنا لكل مسكني مدتبِ )٧(]يعرقٍ من تقَ رٍمدر خمةَس 

خمةَس عشر صذلك ستون مداًومعلوم أن الصاع أربعة أمداد، ف، )٨(رواه أبو داود ))اً اع، 
، مث قدر على الصوم ولوشرع يف التكفري باإلطعام ،أن يتصدق ا وقد أمره النيب  ،مداً

  يف الصوم مث وجد وكذلك إن دخل  ،جيب على األصح وال، جوع إليهاستحب الر
 ؛أحدمها املضي يف صومه: فيه قولني يورِج، ونقل الْ)٩(له أنه يتم صومه نص عليه ،الرقبة

أما  ،واألول هو الصحيح: قال ،يعود إىل الرقبة: والثاين ،ألنه فرضه وال جيوز اخلروج منه
تبار حبال لو قدر على الرقبة قبل الشروع يف الصوم ففيها خالف مشهور مبين على أن اإلع

                                                 
 . )) إخل ...هي عتق رقبة مؤمنة ((يف مغين احملتاج ) ١(
ومسلم  ،)١٩٣٧(برقم  ،اامع يف رمضان هل يطعم: باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٨/ص(رواه البخاري )  ٢(
 ،ووجوب الكفارة الكربى ،ع يف ار رمضان على الصائمتغليظ حترمي اجلما: باب ،الصيام: كتاب) ٤٣٠/ص(

 ) . ٢٧٦/ص(وقد سبق خترجيه ] ٦٧١٠، ٢٦٠٠، ١٩٣٦[طرافه يف البخاريأو) . ١١١١(ـ ٨١برقم 
 ) . ٤٢٥/ص(الثمر الداين شرح رسالة القريواين و ،)٢/٣٠(كفاية الطالب : انظر) ٣(
 . ال يستقيم املغىن بدوا ) ب ( ساقط من ) ٤(
 ) . ١/١٣٧(واهلداية  ،)١/٣٩٧(احلجة : انظر) ٥(
 ) . ٢/٢٤٦(وروضة الطالبني  ،)٣/١٧١(التهذيب : انظر) ٦(
 . واملثبت هو املوافق لرواية احلديث) ب ( ساقط من ) ٧(
وابن ماجة  ،)٢٣٩٣(برقم  ،يف رمضان هكفارة من أتى أهل: باب ،الصوم: كتاب) ٢٧٣/ص(رواه أبو داود )  ٨(

يف البيهقي و ،)١٦٧١(برقم  ،ماجاء يف كفارة من أفطر يوماً من رمضان: باب ،الصيام :كتاب) ١٨٣/ص(ماجة 
 ،)٧٨٥٠(بـرقم  ،رواية من روى األمر بقضاء يوم مكانه يف هذا احلديث :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٢٦(الكربى 

) ١/١٧٠(رقطين والدا ،)٢٤٨١برقم  ،اجلماع يف رمضان: باب ،الصيام: كتاب) ٣/٣٧٤(ومعرفة السنن واآلثار 
 ) . ٢/٦٧(صحيح سنن أيب داود : انظر. وصححه األلباين  ،)٢٢٨٢(برقم  ،القبلة للصائم:باب ،الصيام: كتاب

 .) ٨٣/ص(خمتصر املزين : انظر) ٩(

/٤٥ 
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٢٩٧ 

يل الكفارة وترتيبها وتتابعها مذكور عقب كتاب ، وتفصأو حبال األداء ،الوجوب
  . )٢(أنه ال جيوز تقدميها على الوقاع، والصحيح املشهور )١(الظهار

فإذا قدر على خصلة  ،فلو عجز عن اجلميع استقرت يف ذمته يف األظهر: ( قال
جيب البسبب  ضرب: بة هللا تعاىل ثالثة أضرباجاحلقوق املالية الو: قال األصحاب) فعلها

جيب  الوجوب مل تثبت يف ذمته، وضرب كزكاة الفطر إذا عجز عنه وقت، من العبد
ه وفدية احللق يف احلج يثبت يف ذمت ،بسبب من جهته على سبيل البدل كجزاء الصيد

واليمني والظهار على وجه البدل ككفارة اجلماع  بسببه ال ال تغليباً ملعىن الغرامة، وضرب
  ، ففيها قوالن؛ والنذر ودم التمتع والقران، والقتل وكفارة قوله أنت علي حرام

، ويف احلديث )٣(ألا مؤاخذة على فعله ؛يثبت يف الذمة إحلاقاً جبزاء الصيد: أصحهما
بِعرقٍ من متر  مث أيت النيب  ،بعجزه عن الثالث//  ألن الرجل أخرب النيب  ؛مايدل له

بالصدقة به،  ولومل تكن استقرت يف ذمته ملا أمره النيب  ،خذ هذا فتصدق به: قالف
أنه بينه : أحدمها ،جوابه من وجهني ،لبينه  )٤(لو وجب اإلخراج  يف ثاين حال :وقوهلم

إن املأمور بصرفه  )٦(قول الرافعي مل يكن وقت احلاجة، وأما )٥(]أنه[: والثاين ،بينه مبا قلناه
ألن  ؛فممنوع ،ان كفارة مل يصح االستدالل به يف هذا الصورةاألهل إن كبصرفه إىل 

 ،فلو سقطت بالعجز حال الوجوب ملاصرفت بعد ذلك ،الوجوب كان قد تقدم وقت
وإن مل يكن صح  ،فاملأمور بصرفه إىل العيال إن كان كفارة صح االستدالل بصرفه

    .  )٧(دالل باألمر قبل ذلك بالتصدق بهتاالس

                                                 
 ) . ٦/٢٧٤(روضة الطالبني : انظر) ١(
 ) . ٦/٨٤(اموع : انظر) ٢(
 ) . ٦/٢٤٥(روضة الطالبني : انظر) ٣(
 . يعين مرة أخرى    ،حالثاين : قوله) ٤(
 ) . ب ( ساقط من ) ٥(
 ) . ٣/٢٣٥(العزيز : انظر) ٦(
 .) ٣/٢٣٥(العزيز : انظر )٧(

א

 .א

/١٦٧ 
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٢٩٨ 

قال  ))١(أن له العدول عن الصوم إىل اإلطعام لشدة الغلْمِةواألصح : ( قال
قال    ملاروى أن النيب )٣(ومل يورد البغوي غريه ،إنه قضية كالم األكثرين: )٢(الرافعي
 ))اًنيكسم نيتس معطْأَ ((: الَقَفَ ،مِوالص نم أُتيت إالَ لْه :الَقَ )) نِيرهش مص ((:للرجل

وإمنا رأيته يف حديث سلمة بن  ،هذا اللفظ يف حديث الوقاع ،كذا ذكر األصحابه
لوجود  ،ال: والثاين ،فإن احلكم واحد ،، وأياً ماكان حيصل االستدالل)٤(صخر يف الظهار
)٥(القدرة على الصوم

   .  )٦(ورجحه الغزايل 
، كالزكوات أوالدهكأهله و)  وإنه الجيوز للفقري صرف كفارته إىل عياله: ( قال

ألنه حيتمل  ؛)٧(والدليل فيه )) كلَهأَ همعطْأَ ((: نعم لقوله : والثاين وسائر الكفارات،
فلما أخربه حباجته صرفه  ،وإمنا أراد أن يملكه ليكفر ،مل يملكه إياه وحيتمل أنه  ،ذلك

 ،يف أكله فلما أخربه حباجته أذن له، وحيتمل أنه ملكه وأمره بالتصدق به ،إليه صدقة
 وحيتمل أن يكون النيب  ،وإطعامه عياله ليبني أن الكفارة إمنا جتب إذا فضل عن الكفاية

ويكون فائدة اخلرب أنه جيوز للغري  ،وصرفه إىل أهله وعياله ،هو الذي تطوع بالتكفري عنه
هذه ، و)٨(وأنه جيوز للمتطوع صرفه إىل أهل املكفر عنه وعياله ،التطوع بالكفارة عن الغري

السيما إذا [إال أن االحتمال األخري مشكل  )٩(هذه االحتماالت بأسرها منقولة عن األم و

                                                 
اإلقناع للشربيين ، و)٢/٣١٨(النهاية : انظر. هيجان شهوة النكاح من املرأة والرجل وغريمها : الغلْمِة )١(
 .) ١/١٤٦(السراج الوهاج و ،)٢٤١/ص(
 ) . ٣/٢٣٦(العزيز : انظر) ٢(
 ) .٣/١٧٢(التهذيب : انظر) ٣(
 . ) ٢٧٧، ٢٧٦/ص(يف سبق خترج حديث سلمة بن صخر ) ٤(
 . ) ٢/٢٤٤(، وروضة الطالبني )٣/٢٣٤(العزيز : انظر) ٥(
 ) . ١/٢٤٠(الوجيز : انظر) ٦(
 . )٣/٢٣٥(العزيز : انظر)٧(
 ) . ٣/٢٣٤(العزيز : انظر) ٨(
 ) . ٤/٣٥٧( األم: انظر) ٩(

א

א
 א

א
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 تنأَ ((يرده أن يف رواية أيب داود كلمة  )١(]واالحتمال األول  ،قلنا إنه يدخل يف ملكه
أَولُه بيتوالنعلم أحداً قال بأنه جيوز صرفه لنفسه  )٢()) ك.  

يف  ،قبل الزوال كان أو بعدهستقبلة النهار فهو لليلة املإذا رأوا اهلالل ب: فـروع
، ولو نذر صوم شعبان فشهد برؤيته واحد وقلنا يقبل يف هالل )٣(هأول الشهر أو يف آخر

وأصح الوجهني أنه  ،ويكره الوصال. )٤(القبول: أصحهما، رمضان فهنا وجهان يف البحر
// ملنهي عنه أن يصوم يومني فصاعداً ا، وحقيقة الوصال )٥(وهو ظاهر النص ،كراهة حترمي

أو شرب أو أخر السحور ملقصود صحيح ، فإن أكل ولو يسرياً ،اليتناول يف الليل شيئاً// 
الوصال أن اليأكل شيئاً متأول على أن املراد  :)٧(، وقول الغزايل وغريه)٦(فليس بوصالٍ

)٨(اليأكل واليشرب
قال  ،)٩(صال والتقربولوترك األكل والشرب بالليل العلى قصد الو ،
 ،إنه خالف إطالق اجلمهور: )١١(وقال املصنف ،مل حيرم:)١٠(قال البغوي والروياين

، )١٢(من خصائصه وكان الوصال مباحاً للنيب  ،الصوم بالوصال بالخالفيفسد وال

                                                 
 ) . ج (  ساقط من) ١(
وقد سبق ) . ٢٣٩٣(برقم  ،يف رمضان هكفارة من أتى أهل: باب ،الصوم: كتاب) ٢٧٣/ص(رواه أبو داود )  ٢(

 . ) ٢٩٣/ص()) وصم يوما (( سبق خترجيه قريباً عند 
 ). ٦/١٨٢(واموع  ،)٢/٢١٤(وروضة الطالبني  ،)٣/١٨٠(وحلية العلماء  ،)٨٢/ص(خمتصر املزين :انظر) ٣(
. كفاية الأن الذي نسبه إىل البحر ابن الرفعة يف ) ٤/٤٤١(مغين احملتاج  و) ٢/٦٣٨(اإلقناع ربيين يف ذكر الش) ٤(

 . واهللا أعلم ، ختالف نسخ أو بسبب نقص يف املطبوعاولعله  وعند الرجوع إىل البحر،مل أجده؛: قلت. 
 ) . ٨٦/ص(خمتصر املزين :انظر) ٥(
 ) . ٦/٢٥٩(اموع : انظر) ٦(
 ) . ١/٢٣٩(والوجيز  ،)٢/٥٣٨(الوسيط  :انظر) ٧(
 ) . ٦/٢٥٩(اموع : انظر) ٨(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة  : انظر) ٩(
 ) . ٤/٣٣٨(ب ، وحبر املهذ)٣/١٨٧(التهذيب : انظر) ١٠(
 ) . ٦/٢٥٩(اموع : انظر) ١١(
أن يصـوم  وهـو   ،هللا والوصال يف الصوم من خصائص رسول ا: (( )٣/١٨٧(قال البغوي يف التهذيب ) ١٢(

)) إِياكُم والْوِصـالَ : (( قال روي عن أيب هريرة أن رسول اهللا مباواستدل ))  يومني فأكثر ال يطعم بالليل شيئاً
البخـاري  رواه ))  إِنيِ لَست كَهيئَتكُم إِنيِ أَبِيت يطْعمنِي ربي ويسـقينِيِ  :(( فإنك تواصل يارسول اهللا قال: قالوا

 ،الصيام: كتاب)  ٤٢٦/ ص(ومسلم  ،)١٩٦٦(التنكيل ملن أكثر الوصال برقم :باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٣/ص(
 ) .١١٠٣(-٥٨النهي عن الوصال يف الصوم برقم : باب

/٢٨٥
א  א
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٣٠٠ 

ويكره ملن عليه قضاء رمضان أن  ،من رمضان فاملستحب أن يقضيه متتابعاً شيٌء ومن فاته
، ولو نذر صوم شعبان أبداًَ وأسر فتحرى فصام رجباً على )١(ه اجلرجاينقال، يتطوع بصوم

عن : على أنه شعبان وصام شعبان عل أنه رمضان مث تبني لزمه قضاء شهرين أحدمها
، ولوكان عليه صوم )٢(ياينورقاله ال وال إطعام عليه للتأخري  ،عن رمضان: والثاين ،شعبان

مث علم أنه ترك النية  يف أحدمها ، ذر فصامهاواثنان ن، أحدها عن قضاء، ثالثة أيام
كما لوكان عليه عن القضاء، : عن النذر، والثاين: ، أحدمهاواليدري عينه أعاد يومني

، )٣(صبح وظهران فصالمها مث تذكر ترك النية يف أحدمها يعيد الصبح وظهراً واحداً
يلزمه : ل بعض أصحابناقاحدمها، ولوصام يومني أحدمها نفل مث علم أنه أخل بالنية يف أ

ولو أنزل اخلنثى يلزمه إعادته للشك،  ال: قال والدي: )٥(، وقال الروياين)٤(إعادة الفرض
وإن أنزل منهما أفطر، وإن أنزل من فرج  ،من أحد فرجيه عن مباشرة مل يفطر )٦(املشكل

وليلة  الرجال عن مباشرة ورأى الدم من فرج النساء يف ذلك اليوم فإن استمر الدم يوماً
، ولو أوجل )٧(مع اإلنزال// ك أياماً مل يفطر، إال أن جيتمع بعد ذلوإن استمر الدم  ،أفطر

اخلنثى آلته يف دبر رجل أو فرج امرأة أو دبرها أو دبر مثله أو فرجه أفطر املولَج فيه دون 
وإن أُولج ، )٩(، وإن أوجل رجل يف دبر هذا اخلنثى وجب عليهما القضاء والكفارة)٨(املولج

)١٠(أُولج يف فرجه أفطر اخلنثى دون املولج إال أن يرتل
وإن أولَج مشكلٌ يف دبر مثله أو  ،

                                                 
 ) . ١/٤٤٥(مغين احملتاج: انظر) ١(
 ) . ٤/٣٤٦(حبر املذهب: انظر) ٢(
 . السابق اجلزء والصفحة  املصدر : انظر) ٣(
 ) .٤/٣٤٧( حبر املذهب: انظر )٤(
 . السابق اجلزء والصفحة  املصدر : انظر) ٥(
اخلنثى من خلق له فرج رجل وفرج امرأة،  أو ليس له واحد منهما؛ وإمنا له خرق خيرج منـه  : اخلنثى املشكل) ٦(

رجال وال عالمات هو الذي ال تظهر عليه عالمات ال: واملشكل. البول وغريه اليشبه واحد منهما، واجلمع خناثى 
 . ) ٢/١٣٨(، وذيب األمساء وللغات )١٠٦/ص(، والتعريفات )٩٧/ص(املصباح املنري: انظر.  النساء 

 ) . ٦/٢٢٧(اموع : انظر) ٧(
 ) . ٣/٥٢٠(البيان : انظر) ٨(
 ) . ٣/٥٢٠(البيان : انظر) ٩(
 . السابق اجلزء والصفحة  : انظر) ١٠(

/١٦٨ 

א
א א

. 
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)٣) (٢(، نقل ذلك العمراين يف الزوائد)١(فرجه أفطر املُولَج فيه دون املولج والكفارة
عن  

  .  )٥(يف كتاب اخلناثى )٤(القاضي
 :)٧(يف كتاب حظائر القدس )٦(اينذكر أبو اخلري أمحد بن إمساعيل الطالق: فـائدة

 ،وشهر اإلميان ،وشهر األمة ،شهر اهللا: لشهر رمضان أربعة وستني امساً منها :)٧(القدس
والتحميد،  ،والتراويح ،والتضعيف ،والبلوى ،والتقرب ،والتعظيم، والربكة ،حتسابواال

 ،، والرمحةصاد للخريات، والدعاء ، والذكرواحل ،واجلزاء ،واجلود ،وتطهري األرواح
 ،، وشد املئزر، والسيادة، واجلنة، والغفرانوتكفري  السيئات ،واإلعتاق من النار ،واملغفرة

 ،والفتح ة، والسياحة، والصرب، والضياء، والطيب، واجلد،وتزيني اجلن ،والزيادة يف الرزق
وكف  ،والتفتيح ألبواب اجلنة،  والترتيل ،والقيام ،والقرآن ،والقربان ،والفضل ،والنصر
 ،والتقوى ،الفرحتني ،واملواساة ،والعطاء ،والنور ،والطاعات ،واإلنعام ،واإلكرام ،النفس

                                                 
 . ة السابق اجلزء والصفح: انظر) ١(
 الشافعيةطبقات : انظر. زائدة على املهذب مجع فيه فروعاً ،كتاب يف فروع املذهب: الزوائد)  ٢(

 ) . ١/٣٣٥(طبقات الشافعية و ،)٧/٣٣٦(الكربى
 ) . ٣/٥٢٠(البيان : انظر) ٣(
 :قال النووي ،ليمينالتغليب الربعي البغدادي مث ا ،امةقَعبد اهللا بن حممد بن علي بن أيب ع ،أبو الفتوح: القاضي) ٤(

جملد لطيف فيه نفائس  ، ها وأنفسها كتاب اخلناثيله مصنفات حسنة من أغربِ ،وهو من فضالء أصحابنا املتأخرين
ما مل جيدا من ذكر سنة وفاته سوى ابن إ: ابن السبكيحمققا طبقات قال  ،حسنة ومل يسبق إىل تصنيف مثله انتهى

  ) . هـ٥٥٠(سنة فإنه نص على أنه تويف  ،هداية اهللا
 ] )١/٧٦٥(و ذيب األمساء واللغات  ،)١/٣١٢(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٧/١٣٠(الكربى الشافعيةطبقات [
له مصنفات من ) : ١/٧٦٥(قال عنه النووي يف ذيب األمساء واللغات  ،للقاضي أيب الفتوح:  كتاب اخلناثى)  ٥(

 . نفائس حسنة مل يسبق إىل تصنيف مثله فيه  ،ربِها وأنفسها كتاب اخلناثى جملد لطيفغمن أ
أمحد بن إمساعيل بن يوسف بن حممد بن العباس رضي الدين القـزويين  : قاينلأبو اخلري أمحد بن إمساعيل الطا) ٦(

كـثري   ،والوعظ ،والتفسري ،واألصول ،واخلالف ،يف املذهب وكان إماماً ،كان رئيس أصحاب الشافعي ،الطالقاين
 ،له مصنف مساه حظائر القـدس و ،على احللولية واجلهمية كتاب البيان يف مسائل القرآن رداً: همن مصنفات، احملفوظ

  ) .هـ٥٩٠(تويف سنة 
 ) ]٢٣/ص(طبقات املفسرين و ،)٢/٢٤(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٦/٧(الكربى الشافعيةطبقات [ 
 ) . ٦/١٢(ىية الكربعطبقات الشاف: انظر.  ضائل رمضانفيف : كتاب: ائر القدسظح)  ٧(
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٣٠٢ 

 ،واإلنطاق ،واألمان ،والنجاة ،عتصام، واالنني، والشر للمنافقني، والنداءواخلري للمؤم
  .  )١(وذكر مستنده يف كل منها ،وقرب ،وطاب ،وحطة

  
  

  

                                                 
ائر القدس مل أعثر عليه ومل ظوكتاب ح. ـ هنارمحه اهللا ـ مل أعثر على من نقل هذه األمساء غري السبكي ) ١(

 . واهللا أعلم ، يذكر مترمجوه مصريه
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 القسم الثاني من الصوم 

 صوم التطوع
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  بــاب صوم التطوع
، والصوم يف اجلملـة مـن   )٢(وابن فارس )١(الشيء قاله اجلوهريالتربع ب: التطوع

: إِنَّ اَهللا يقُولَ ((: ومنها قوله  ،واألحاديث الصحيحة يف فضله كثرية ،أعظم القربات
ذكر أبو اخلري الطالقـاين   ،واختلف يف معناه على أقوال )٣())ه ي بِزِجا أَنأَي ول موالصإِنَّ 

أن العمل احلسنة بعشر أمثاهلـا  ـ وهو مشهور  ـ من أحسنها   ،قوالً فيه مخسة ومخسني
فإنـه مصـرح فيـه     )٤(وهذا اجلواب مأخوذ من احلديث ،إىل سبعمائة ضعف إال الصوم

فإنه مل يـبني للعبـد    )٥(]أي مبني له  ))موالص الَإِ(([قوله بذلك، وعلى هذا يكون معىن 
ـ هو غريب نقله ومن أحسنها و مقدار ثوابه،  نَّأَ (( ـ   وناهيك به عن سفيان بن عيينة 

يوم القيامة يتلَّعق مصخاؤبِ هجمأَ عِيعمالالَإِ ه الصوالَفَ م بِسلَ لَيهم لَعيإِفَ هنِهللا ه، ذَإِو  ا لَـم
يبالَإِ ق الصوم يتلُ اُهللاحم مابقي مالْ نظَممِال، ويدلَخبِ هالصالْ مِوجنوهذا إن صح ، )٦()) ة

، وإىل )٨(والصوم منقسم إىل ماشرع يف وقت خمصوص . )٧(فيه توقيف فهو يف غاية احلسن
ــه وقتـــاً ــه مــايتكرر بتكــرر )٩(مــامل يعــني الشــارع ل ــه من   ، واملعــني وقت

                                                 
 ) . ٦٥١/ص(الصحاح : انظر) ١(
 ) . ٣/٤٣١(مقاييس اللغة  :انظر) ٢(
عن أيب هريرةَ وأَبِي : ظفبل) ١١٥١(ـ١٦٥برقم  ،مفضل الصيا:باب ،الصيام: كتاب) ٤٤٥/ص(رواه مسلم ) ٣(

 ))  . إِنَّ الصوم يل وأنا أَجزِي بِه  :إِنَّ اللَّه عز وجل يقول (( :قال رسول اللَّه  :سعيد رضي اهللا عنهما قاال
بـن آدم  اكُـلُّ عمـلِ    :(( قال رسول اللَّه  :قال عن أيب هريرة  يشري املؤلف إىل احلديث املتفق عليه)  ٤(

فعائَة ضعمبا إىل سهثَالأَم رشةُ عنسالْح فاعضقال اهللا عز وجل ،ي:    ـزِي بِـهفإنه يل وأنا أَج مورواه )) إال الص
 ،الصـيام : كتاب) ٤٤٥/ص(و مسلم  ،)١٨٩٤(برقم  ،فضل الصوم: باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٠/ص(البخاري 

 ) . ١١٥١(ـ١٦٤برقم  ،فضل الصيام:باب
 )  . أ ( واملثبت من  ،له أي مبني له إال الصوم) ج ( و ) ب ( يف ) ٥(
عن أيب اخلري، ومل يقل عنه شيئاً، وأورده تاج الدين السبكي يف الطبقات ) ١/٦٩٥(البدر املنري أورده صاحب )  ٦(
 . إنه من أغرب مانقلة : وقال) ٦/١٢(
ومل أجده عند غريمها ومل يتكلما على ) ٦/١٢(الكربى الشافعيةوطبقات  ،)١/٤٣٠(حاشية الرملي : انظر) ٧(

 . درجته 
 . واخلميس وعاشوراء وحنو ذلك  أي ماعني الشرع وقته وزمنه كاالثنني) ٨(
 . أيام النهي  ل املطلق يصح يف سائر األوقات عداكالنف) ٩(

א

א
א

 .א
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٣٠٥ 

ـ   )٢(، ومنه مايتكرر بتكرر الشهور خاصة)١(األسبوع رر السـنني  ، ومنـه مـايتكرر بتك
  .  )٤)(٣(خاصة

 االثـنني  موي الُمعاَأل ضرعت:((  لقوله )  واخلميس االثننييسن صوم : ( قال
ويوالْ مخمأُفَ سِيحنْأَ ب يعرض عملي أَوـ ن ا صائرواه الترمـذي وقـال حـديث     )) م  

 ،وسبيله أن اليثىن والجيمع: )٧(النحاس، قال )٦(لكونه ثاين األيام االثنني ىموس. )٥(حسن
ثـن واجلمـع   اليوم اال )٨(وحكي البصريون: قال االثنني،مضت أيام : بل يقال ،والجيمع

اليـوم   )١٢(، ويف كتـاب سـيبويه  )١١(أن مجعه األثانني واألثان )١٠(، وذكر الفراء)٩(ىالثُّن  

                                                 
 . واخلميس  االثننيكصيام ) ١(
 . كل شهر  كصيام  األيام البيض من) ٢(
 . كصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ) ٣(
 ) . ٢٥٢(/روضة الطالبني هذه التقسيمات وأمثلتها يف : انظر) ٤(
وأبو داود ) ٧٤٧(برقم  ،واخلميس االثننيماجاء يف صوم يوم : باب ،الصوم: كتاب) ١٤٢/ص(رواه الترمذي) ٥(

: كتـاب ) ٢٥٦/ص(النسـائي  ، و)٢٤٣٦(برقم  ،واخلميس االثننيصوم : باب ،الصوم: كتاب) ٢٧٦/ص(داود 
 ) . ٢/٧٨(صحيح سنن أيب داود : انظر. وصححه األلباين  ،)٢٣٥٨(برقم   صوم النيب :باب ،صيام

 . ) ١/٧١٠(، ولسان العرب )١٤٨/ص(الصحاح : انظر) ٦(
 ،للعـرب تفسريعشرة دواوين  :من مصنفاته ،أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس النحوي ،أبو جعفر: النحاس) ٧(

  ) هـ٣٢٨(سنة  تويف ،والناسخ واملنسوخ ،ومعاين القرآن ،وإعراب القرآن
 ) ]١/٧٢(طبقات املفسرين للداودي و ،)٥/٦١٧(معجم األدباء و  ،)٧/٢٣٧(الوايف بالوفيات [ 
أليب البقاء، أيوب بن موسى الكليات  :انظر.  هم اخلليل وسيبويه ويونس واألخفش وأتباعهم  : البصريون) ٨(

 ) . ٢٤٥/(احلسيين 
 ) .١٩/٢٥٣(، وتاج العروس للزبيدي )١/٧١٠(لسان العرب : انظر) ٩(
اإلمام املشهور أخذ عنه  ،حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي املعروف بالفراء ،أبو زكريا: الفراء) ١٠(

ومشكل اللغة الكبري  ،لتثنية يف القرآنواجلمع واإلبتداء وا ،ه معاين القرآنمصنفات منوكان أبرع الكوفيني  ،الكسائي
   ) .هـ٢٠٧( سنة تويف ،والصغري

تاريخ بغداد  و ،)٢٨/ص(طبقات املفسرين للداودي و ،)٥/٦١٩(معجم األدباء  و ،)٢٣٨/ص(البلغة [
)١٤/١٤٩[( 
 ). ١/٧١٠(وقد وثقت ذلك من لسان العرب . لَم أعثر عليه يف معاين القرآن للفراء ولعله يف كتبه األخرى  )١١(
 ،وسيبويه بالفارسية رائحة التفـاح  ،عمرو بن عثمان بن قنرب موىل بين احلارث بن كعب ،أبو بشر: سيبويه) ١٢(

 :مـن مصـنفاته   ،واللغة عن أيب اخلطاب األخفش ،أخذ النحو عن اخلليل وعيسى بن عمر الثقفي ويونس وغريهم



א אא
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مجعه أمخسة  ،سبوعألنه خامس األ ؛اخلميس )٣(]يوم[و، )٢(فعلى هذا مجعه األثناء )١(ىنالثُّ
أن يـوم   )٥(، وقد ذكر الرافعي يف كتاب النـذر )٤(وأخامس ،وأمخساً ،ومخس ومخسات

وفيه خمالفة ملا قالوه هنا مـن أن   ،اجلمعة آخر االسبوع وذلك يقتضي أن البدأة بالسبت
وإن وصلنا إىل هناك أشبعنا القول فيه إن شـاء   ،ثانيه االثننياخلميس خامس األسبوع و

  . تعاىل 
ـ كَي نْأَ ىالَعت اِهللا ىلَع بِستحأَ ةَفَرع مِوي اميص:(( لقوله ) وعرفة : ( قال فر 

السالَّ ةَنقَ يِتلَبه والسالَّ ةَنيِت بعدهو صريح يف تعيني السنتني املاضـية  )٦(رواه مسلم )) ه ،
ـ اقالب ةَنالسو ةَياضمالْ رفكُي ((ويف مسلم أيضاً  ،واملستقبلة آخـر  )٧())ةَي ويف حـديث ،  

)) السالْ ةَنماضةَي الَّويِت تلي٩(ومحله بعضهم على سنتني ماضيتني واألول أصـح  )٨())اه( ،
كمـا   ،إذا ارتكب فيها معصية يكفرها الصـوم السـابق  : قيل ،وتكفري السنة اليت بعده

، مث التكفري إمنا يكون يف )١٠(ماحيتاج إىل كفارة بالعصمة عن ارتكاب: وقيل ،يكفرماقبله
، وهل تكون مانعة من تكفري الصغائر فيه )١١(فإذا ارتكب كبريةً مل تكفر الكبرية ،الصغائر

                                                                                                                                            
لكتاب اإذا ذكر لشهرته عند النحويني  فكان ،ه من بعدهلحق بي ومل ،الذي مل يسبقه أحد إىل مثله يف اللغة كتابال
علهـ١٨٠( تويف سنة ،أنه كتاب سيبويه م. (             
 )]١٢/١٩٥(تاريخ بغداد و ،)٩/٥٣(املنتظم و ،)٤/٤٩٩(معجم األدباء  و ،)١٦٣/ص(البلغة [
 ) .١/٧١٠: (العرب انظروقد نقل هذا عنه ابن منظور يف لسان . لَم أقف عليه يف كتاب سيبويه )  ١(
 ) . ٩٨/ص(املطبوع امش التنبيه  ،وحترير ألفاظ التنبيه ،)١/٧١٠(لسان العرب : انظر) ٢(
 ) . أ ( ساقط من ) ٣(
 ). ٩٨/ص(وحترير ألفاظ التنبيه  ،)٩٦/ص(واملصباح املنري  ،)٢/٢٢٠(لسان العرب : انظر) ٤(
 ) . ٤٨١/ص(احملرر : انظر) ٥(
وصوم يوم عرفة وصوم  ،استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر: باب ،الصيام: كتاب) ٤٥١/ص(رواه مسلم ) ٦(

 ) . ١١٦٢(ـ ١٩٦برقم  ،واخلميس االثننيو ،عاشوراء
 ) . ١١٦٢(ـ١٩٧برقم نفسهما، وراه مسلم يف الصفحة والباب ) ٧(
، )٢٨٠٣(بـرقم   ،يف ذلك صوم يوم عرفة والفضل: باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٥١(الكربى  يف النسائي رواه) ٨(
يف  ابن عبد الـرب قال  ،)٨١٦٤( ،صوم يوم عرفة لغري احلاج: باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٨٣(الكربى يف البيهقي و

 .  وأبو اخلليل وأبو حرملة ال حيتج ما ،يطول ذكره اًاختلف يف إسناده اختالف) :  ٢١/١٦٢( التمهيد
 ) . ٦/٢٧٨(اموع : انظر) ٩(
 ) .   ٦/٢٧٨(و اموع  ،)٣/٤٧٢(حلاوي ا: انظر) ١٠(
 ) . ٦/٢٧٩(اموع  : انظر) ١١(
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ـ   اممن قَ (( :يف قوله: ، وقال ابن املنذر)١(خالف األصح أا ال متنع  //  اًلَيلَةَ الْقَـدرِ إِميان
هذا قولٌ عام يرجى أن يغفر لـه مجيـع ذنوبـه     )٢()) ذَنبِه نا تقَدم مم هواحتسابا غُفر لَ
، وإذا وجد مايقتضي التكفري ومل يصادف معصـية كُتـب لـه بـه     )٣(صغريها وكبريها

بـل   ،ويستثىن من إطالق املصنف احلاج احلاضر بعرفة فاليستحب له الصوم.  )٤(حسنات
ـ  ((  برسول اهللا ، واقتداًء)٥(دعاِءيستحب له الفطر ليتقوى على ال ـ الفَ مأُ نَّإِفَ ٦(لِض( 

ـ عب ىلَف عاقو وهو نٍبلَ نم حٍدقَبِ هيلَإِ تلَسرأَ رِيبِ هعـ ر ـ فَ ةَفَ رِشرواه البخـاري   )) ب
   ملا روي أنـه  )٨(نعم :أحدمها، فيه وجهان، الصوم له مكروه :، وهل نقول)٧(ومسلم

)) نهى عن صمِو يمِو عـ ر ـ رعبِ ةَفَ   بإسـناد فيـه    )٩(رواه أبـو داود والنسـائي   )) ةَفَ
                                                 

 ) . ٦/٢٧٩(اموع : انظر) ١(
ومسلم ) ٢٠١٤(برقم  ،فضل ليلة القدر: باب ،فضل ليلة القدر:  كتاب) ٣٨١/ص(روه البخاري )  ٢(
   ) .٧٦٠(ـ ١٧٥برقم  ،الترغيب يف قيام رمضان: باب ،الصالة: كتاب) ٢٩٩/ص(

 ] ٢٠١٤ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٨ ،١٩٠١ ،٣٨ ،٣٧[ برقم افه يف البخاري أطر
 . نقالً عن اإلشراف البن املنذر ) ٦/٢٧٩(اموع : انظر) ٣(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٤(
 ) . ٦/٢٧٨(و اموع  ،)٣/٥٤٦(والبيان  ،)٣/١٩١(التهذيب : انظر) ٥(
زوج العباس بن عبد املطلب، ووالدة الفضل بن عباس وعبداهللا  ،اهلاللية لبابة بنت احلارث بن حزن :أم الفضل) ٦(

توفيت يف خالفة عثمان قبـل زوجهـا   .  يهاأخت أم املؤمنني ميمونة ألبوعبداهللا بن عباس، رضي اهللا عنهم، وهي 
  . العباس 

 ) ]١٣٧١/ص(، وتقريب التهذيب )٤/١٩٠٧(االستيعاب ، و)٨/٢٩٩(اإلصابة [ 
: كتاب) ٤٣٥/ص(ومسلم  ،)١٩٨٨(برقم  ،صوم يوم عرفة: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٧/ص(رواه البخاري ) ٧(

أطرافه يف : انظرو) . ١١٢٣(ـ ١١٠برقم  ،استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة: باب ،الصيام: كتاب
 ] ٥٦٣٦ ،٥٦١٨ ،١٦٦١ ،١٩٥٨[البخاري 

 ) ٢/٢٥٢(روضة الطالبني : انظر) ٨(
يف النسـائي  و ،)٢٤٤٠(بـرقم   ،يف صوم يوم عرفة بعرفـة : باب ،ومالص: كتاب) ٢٧٧/ص(رواه أبوداود )  ٩(

يف صحيحه ابن خزمية و ،)٢٨٣٠(برقم  ،النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة :باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٥٥(الكربى 
: كتاب) ١/٦٠٠(واحلاكم يف املستدرك  ،)٢١٠١(برقم  ،فضل صوم يوم عرفة: باب ،الصيام: كتاب) ٣/٢٩٢(

) ٤/٢٨٤(الكربى يف البيهقي و ،هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه: وقال) ١٥٨٧(م برق ،الصيام
فـتح البـاري   قال ابن حجـر يف   ،)٨١٧٢(برقم  ،ختيار للحاج يف ترك صوم يوم عرفةاال: باب ،الصيام: كتاب

ضعيف سـنن أيب داود   :انظر ،وضعفه األلباين .أبو داود والنسائي وصححه بن خزمية واحلاكم  رواه): ٤/٢٣٨(
 ) .١٨٨/ص(

/١٦٩ 
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ـ جح ((، قال ابن عمر )٢(اليكره ولكنه خالف األوىل :، وأصحهما)١(جمهول جـ  ت مع 
بِالني   //َلَفم يصمه، ]ومبِأَ علَفَ رِكْي بم يصمه، ومع عملَفَ رم يصمه ومع ثْعـ فَ انَم  ملَ
يصمأَ، فَ)٣(]هأَ ا الَنصومه آ الَومبِ ره أَ الَونهى عنإن كان اليضعف : وقال املتويل  ،)٤()) ه

يف  وقال الشـافعي // ، )٥(وإال فالفطر، اليضعف عن الدعاء وأعمال احلج فالصوم أوىل له
)٦(فصامه كان حسناًلوعلم الرجل أن الصوم بعرفة ال يضعفه  :القدمي

 ،)٧(واختاره اخلطايب ،
بـن   إسـحاق ، وقال )٨(واملذهب الذي عليه اجلمهور استحباب الفطر مطلقاً ،)٧(اخلطايب
 . )١١(جيب الفطر )١٠(: وقال حيىي بن سعيد األنصاري ،يستحب الصوم بعرفة: )٩(راهويه

، وعرفـة اسـم ملوضـع    )١٢(لُ من يـوم اجلمعـة  ضوالصحيح املشهور أن يوم عرفةَ أفْ

                                                 
هذا حـديث  : )٣/٣٤٧(حلية األولياء أبو نعيم يف  قال ،مهدي اهلجري ،ولعل املؤلف يريد بالرجل اهول)  ١(

 .  غريب من حديث عكرمة تفرد به عنه مهدي وعنه حوشب
 ) . ٣/٤٧٢(احلاوي : انظر) ٢(
 ) . ج ( ساقط من ) ٣(
 ،)٣٦٠٤(بـرقم   ،يف صوم يوم عرفـة  :فصلٌ: باب ،الصيام: كتاب) ٨/٣٦٩(يف صحيحه ابن حبان  رواه) ٤(

الكـربى  يف النسـائي  و ،)٧٥١(برقم  ،كراهة صوم يوم عرفة بعرفة: باب ،الصوم: كتاب) ١٤٣/ص(والترمذي 
يف مصـنفه  ابـن أيب شـيبة    ،)٢٨٢٧(بـرقم   ،النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة :باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٥٥(
 ) . ١٣٣٨٠(برقم  ،يف صوم يوم عرفة مبكة: باب ،احلج :كتاب) ٣/١٩٥(
 ) . ٦/٢٧٧(اموع : انظر) ٥(
 ) . ٢/١١٢(معامل السنن ، و)٦/٢٧٧(اموع : انظر) ٦(
 ) . ٢/١١٢(معامل السنن : انظر) ٧(
 ) . ٦/٢٧٧(اموع : انظر) ٨(
 ،احلنظلي املروزي النخعي النيسابوريإبراهيم بن خملد بن راهويه  إسحاق ،أبو يعقوب: بن راهويه إسحاق) ٩(

  ) . هـ٢٣٨(املتوىف سنة  ،روى عنه البخاري وغريه ،إمام أهل املشرق
كشف الظنون )  ١/٣٧٢(التعديل والتجريح و ،)٣٢/ص(طبقات املفسرين للداودي و ،)٥/٤٢٣(األنساب [
)١/٤٤٢[ ( 
 ،استقضاه أبو جعفر فارتفع شأنه ،عمرو حيىي بن سعيد بن قيس بن  ،أبو سعيد: حيىي بن سعيد األنصاري) ١٠(

  ) هـ١٠٣(تويف سنة  ،وكان من فقهاء أهل املدينة
 ) ] ١/٢٤٣(أمساء املدلسني و  ،)٩/١٤٧(اجلرح والتعديل و ،)١/٨٠(مشاهري األمصار [
 ) . ١١/١٠٩(عمدة القاري  ،)٤/٢٣٨(فتح الباري : انظر) ١١(
 ) . ٢/٣(حاشية اجلمل: انظر) ١٢(

/٢٨٦

/٤٧ 
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ألن آدم  ؛بـذلك  يمس ،إن شاء اهللا تعاىل، وسنذكر حدوده يف كتاب احلج، )١(وقوفال
عليه السالم عرعليه السالم، ألن جربيل: وقيل ،حواء فيها ف ،عرإبراهيم  ف ]  فيهـا

ألن كل جزٍء منه يسمى  ؛، ومجعت عرفة على عرفات وإن كان موضعاً واحداً)٢(]املناسك
  .  )٣(والصرف أحسن ،ملسمى به وجهان الصرف وتركهويف عرفات ا ،يسمى عرفة
 رفِّكَي نْأَ اِهللا ىلَع بِستحأَ عاشوراِء مِوي اميص ((: لقوله )  وعاشوراء: ( قال

السالَّ ةَنقَ يِتلَبوأما اليوم فاإلمجاع على  ، واألصح أنه مل يكن واجباً قط،)٤(رواه مسلم )) ه
  .  )٥(على عدم وجوبه

حني صام رسول : قالرضي اهللا عنهما  ملاروى عن ابن عباس)  وتاسوعاء: ( قال
، ىارصوالن ودهالي همظِّعت موي هنإِ اِهللا ولَرساَي: فقالوا ،يوم عاشوراء وأمر بصيامه اهللا 
ـ الت مويا الْنمص، ىالَعت اُهللا اَءش نْإِ، لُبِقْمالْ امعالْ انَا كَذَإِفَ: ((  اِهللا ولُسر الَقَفَ اسع  ((

وروى اإلمام أمحد عن  ،صمنا التاسع مع العاشر، عند أكثر العلماء، ، معناه)٦(رواه مسلم
ـ و اَءوراشع مووا يموص )) :قال رسول اهللا : قال، رضي اهللا عنهما، ابن عباس خوا فُال

اليهود، وصووا قَملَبه يوماً وبعده يوأن ، رضي اهللا عنـهما ، ومذهب ابن عباس ،)٧())اً م
فإن العرب تسمي اليوم اخلامس من  ؛عاشوراء هو التاسع من احملرم أخذاً من إظماِء اإلبل

وأهـل   )٩(]مجهـورِ العلمـاءِ  [، واملعروف عند )٨(بكسر العني ،الورد ربعاً والتاسع عشراً

                                                 
 ) . ٩٧/ص(ير ألفاظ التنبيه حتر: انظر) ١(
 . املناسك فيها ) أ ( يف ) ٢(
 ) . ٦/١٩٩(لسان العرب  ،)٤/٢٨٢(معجم مقاييس اللغة : انظر) ٣(
وصوم يوم عرفة وصوم  ،استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر: باب ،الصيام: كتاب) ٤٥١/ص(رواه مسلم ) ٤(

 ) . ١١٦٢(ـ ١٩٦برقم  ،واخلميس االثننيو ،وصوم عاشوراء
 ) . ٦/٢٨٠(واموع  ،)١/٢١٩(اإلفصاح : انظر) ٥(
 ) . ١١٣٤(ـ١٣٣برقم  ،يصيام يف عشوراءيومٍ أي : باب ،الصيام: كتاب) ٤٣٩/ص(رواه مسلم ) ٦(
األمر بأن  : باب ،الصيام: كتاب) ٣/٢٩٠(ابن خزمية و ،)٢١٥٤(برقم  ،بن عباسامسند ) ٤/٥٢(رواه أمحد ) ٧(

يف البيهقـي  و ،)٢٠٩٥(بـرقم   ،خمالفة لفعل اليهود يف صوم عاشوراء أو بعده يوماً اًبأن يصام قبل عاشوراء يوم
 ) . ٨١٨٩(برقم  ،صوم يوم التاسع :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٨٧(الكربى 

 ) . ٧٠٥/ص(شرح النووي على مسلم : انظر) ٨(
 . اجلمهور من العلماء ) ج ( ويف  ،مجهور العلماء وأكثر) أ ( يف ) ٩(

א
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صوم التاسع  ، وذكر األصحاب يف)٢(وتاسوعاء هو التاسع ،شرأن عاشوراء هو العا )١(اللغة
ألنه قـد   االحتياط؛: والثاين ،وهو مقتضى احلديث ،خمالفة اليهود: التاسع معنيني أحدمها

، فعلى هذا يستحب له صوم الثـامن  )٣(يتفق يف أول الشهر غيم فيكون التاسع هو العاشر
عن بعض األصحاب من  )٤(يف البحروقد حكاه  ،من ذي احلجة احتياطاً ليحصل يوم عرفة

)٥(لوفاته التاسع من احملرم صام مع عاشوراء احلادي عشر :من غري بناٍء، وعلى األول
وقد  ،

وأن األكمل صوم تاسوعاء وعاشوراء ويوماً  ،يجي باستحبابه من غري بناءنوقد صرح البند
 ،قبله يـوم وجيب أن يصام : قال ،وهذه عبارته ،)٧(، وهكذا نص الشافعي يف األم)٦(بعده
  . بأس أن يفرد  وال فصام بعده يوماً كان أحب إيلَّ، )٨(]زيد[ولو 

]أيب [، وحكي عـن  )٩(وعاشوراء وتاسوعاء ممدودان
 )١١(الشـيباين  عمـرو  )١٠(

ألنـه  : ، وقيل)١٣(ألنه عاشر احملرم ؛وتسميته عاشوراء ،عشوراء باملد: ، ويقال)١٢(قصرمها

                                                 
 ) . ٤٣/ص(واملصباح املنري  ،)١/١٨٩(النهاية : رانظ) ١(
 ) . ٦/٢٨٠(اموع : انظر) ٢(
 ) . ٦/٢٨٠(واموع  ،)٧٠٥/ص(شرح النووي على مسلم : انظر) ٣(
 ) . ٤/٣٣٩(حبر املذهب : انظر) ٤(
 ) . ٤/٣٤١(حبر املذهب  ،)٢/٢٥٢(روضة الطالبني : انظر) ٥(
 ) . ٤/٣٤١(حبر املذهب : انظر) ٦(
 . وال يف املختصر  ،مل أعثر عليه يف األم )٧(
 . ولو نذر ) أ ( يف ) ٨(
 ) . ٩٧/ص(وحترير ألفاظ التنبيه  ،)٤٣/ص(واملصباح املنري  ،)١/١٨٩(النهاية : انظر) ٩(
 . ابن : أيب، ويف طبعة دار الفكر: طبعة إحياء التراث ) ٦/٢٨٠(ابن، ويف اموع ) أ ( يف ) ١٠(
أصـله مـن   . بالوالء، لغوي أديب، سكن بغداد ومات ا رار الشيباين بن م إسحاق: ينعمرو الشيبا أبو) ١١(

كتاب اللغات، وكتاب اخليل، وكتـاب  : املوايل، جاور بين شيبان وأدب بعض أوالدهم فَنِسب إليهم، من مصنفاته
  . وقيل غري ذلك ) هـ٢٠٦(النوادر وغريب احلديث، تويف سنةِ 

 ،)٦/٣٣١(تاريخ بغداد  و ،)١٠/٢١٩(املنتظم و ،)٢/١٦٦(معجم األدباء و ،)١/٢٩٦(األعالم للزركلي [
 ])٢/٤٤٦(الكاشف و

 ) .٢/١٠٢(مشارق األنوار : انظر) ١٢(
 ) . ٦/٢٨٠(واموع  ،)٢/٩٦(غريب احلديث البن اجلوزي و ،)٢/٢٠٩(النهاية : انظر) ١٣(

א
א

 א
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من األنبياِء صلوات  ألن اهللا أكرم فيه عشرةً: ، وقيل)١(ألمةعاشر كرامة أكرم اهللا ا هذه ا
  .  )٢(صلوات اهللا وسالمه عليهم

أي أيام الليـايل البـيض   هكذا هو بإضافة أيام إىل البيض، )  وأيام البيض: ( قال
ض بطلوعِ القمر من أوهلا عشر، واخلامس عشر؛ ألا تبي والرابع ،وهي اليوم الثالث عشر

والصحيح  ،والرابع عشر ،والثالث عشر ويف وجه ضعيف أا الثاين عشر،، )٣(إىل آخرها
)٤(األول

 سموخ هرشع عبأرو ،ةَرشع ثَالَثَ مصاً فَثَالَثَ رِهالش نم تما صذَإِ:(( لقوله   
وخمس عشويف النسـائي بإسـناد حسـن    // ، )٥(قال الترمذي حـديث حسـن  )) ةَر  
 ))صيثَالَثَ امأَ ةامٍي ملِّكُ ن شرٍه، صيام الدأَ ،رِهيالبِ امثَالَثَ ؛ضِي عشةَر، أَوربع ـ ع شةَر ،
وخمس عشيف أن هذه األيام هل كانت واجبـة يف أول )٦()) ةَر  فل؟اإلسـالم   ، واخت 

أيام من كل شهر ، ولوصام ثالثة )٨(، وأما اليوم فاإلمجاع على عدم وجوا)٧(واألصح ال
، )١٠(، ألحاديث كثرية صـحيحة فيـه  )٩(شهر غري أيام البيض كان مستحباً قاله يف البحر

                                                 
 .مل أعثر عليه )١(
 ) . ٢/٣٤٧(حاشية اجلمل : انظر) ٢(
 ) . ٦/٢٨٢(اموع : انظر) ٣(
 ) . ٦/٢٨٢(واموع  ،)٩٧/ص(وحترير ألفاظ التنبيه  ،)٣/٥٥٠(البيان : انظر) ٤(
 ،)٧٦١(برقم  ،ماجاء يف صوم ثالثة أيام من كل شهر: باب ،الصوم: كتاب) ١٤٤/ص(الترمذي  سنن: انظر) ٥(
الثالث من كل شهر أمر ندب ال  الدليل على أن األمر بصوم: باب ،الصيام: كتاب) ٣/٣٠٠(ابن خزمية  ،)٧٦١(

من أي الشهر يصوم هذه األيـام  : باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٩٤(الكربى يف البيهقي  ،)٢١٢٨(برقم  ،أمر فرض
 ) . ٨٢٢٨(برقم  ،الثالثة

بـرقم   ،كيف يصوم ثالثة أيام مـن كـل شـهر   :باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٣٥(الكربى  رواه النسائي يف)  ٦(
 و ،)٢٤٢٠(بـرقم   ،كيف يصوم ثالثة أيام من كل شهر: باب ،الصيام: كتاب) ٢٦١/ص(والصغرى  ،)٢٧٢٨(
الصـغري  و ،)٧٥٥٠(بـرقم  ) ٧/٢٩٨(األوسـط  و ،)٢٤٩٩(برقم ) ٢/٣٥٦(الكبري  ،لطرباين يف معامجه الثالثةا
 .  إسناده صحيح) : ٤/٢٢٦(فتح الباري وقال ابن حجر يف  ،)٩١٣(برقم ) ٢/١٣٤(
 ) . ٦/٢٨٢(واموع  ،)٤٧٥ /٣(احلاوي : انظر) ٧(
 ) . ١/٢١٩(اإلفصاح ، و)٦/٢٨٢(اموع : انظر) ٨(
 ) . ٤/٣٤٣(حبر املذهب : انظر) ٩(
 شـهرٍ،  لِّكُ نثَة أَيامٍ مأَموت صومِ ثَال ىتأَدعهن ح ث الَخليلي بِثَال أَوصانِي:(( قال كحديث أيب هريرة ) ١٠(

صيام أيام البيض، بـرقم  : الصوم باب: كتاب) ٣٧٦/ص(رواه البخاري )) تر قَبلَ أنْ أَناموأَنْ أو ،ة الضحىوصال
عن عائشـة  و ،)٧٢١(-٨٥استحباب صالة الضحى، برقم : الصالة، باب: كتاب) ٢٨٥/ص(ومسلم ، )١١٧٨(

/١٧٠ 
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فإن صـامها كـان    ،وأن تكون أيام البيض ،من كل شهر فاحلاصل أن السنة صوم ثالث
صـوم   :)٢(، وصاحب التتمة قـال )١(وإن صام غريها أتى بإحدى السنتني ،إتياناً بالسنتني

 االثننيواخلميس و االثنني: وقيل ،األيام البيض: قيل ؟ ومىت يستحب ،ةنسثالثة من الشهر 
  . أي وقت أراد : وقيل ،اآلخر من أول الشهر

 الٍوش من صام رمضانَ، ثُم أَتبعه ستاً من:(( لقوله ) وستة من شوال : ( ( قال
، وطعن فيه بعض من ال علم )٤(حديث أيب أيوبمن  )٣(رواه مسلم))  رِهالد امِيصكَ انَكَ

واعـتىن   ،)٦(، وبالكالم يف رواية سعد بن سعيد)٥(نه حسنإ :له مغتراً بقول الترمذي فيه
  جبمع طرقه فأسنده عن بضعة وعشرين رجالً رووه عن سعد )٧(شيخنا أبو حممد الدمياطي

  

                                                                                                                                            
أيـامِ  من أَي  :قيل ، نعم :قالت؟ ثَةَ أَيامٍ اليصوم من كل شهرٍ ثَ أَكَانَ رسول اللَّه (( أا سئلت رضي اهللا عنها 

الصيام، : يف كتاب) ٤٥٠/ص(رواه مسلم )) .  يصوم من أَي أَيامِ الشهرِ كن يباليي مل :قالت؟ كان يصوم  هرشال
 ) .١١٦٠(_١٩٤استحباب صوم ثالثة أيام من كل شهر، برقم : باب

 . كلهم عن السبكي ) ٢/٨٩(حاشية البجريمي  ،)٢/٢٦٩(إعانة الطالبني و ،)٣/٢٠٨(اية احملتاج : انظر) ١(
 ) . ٨٠/ص(اإلقناع للماوردي  )٢(
برقم  ،استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان: باب ،الصيام: كتاب) ٤٥٢/ص(رواه مسلم ) ٣(

 ) . ١١٦٤(ـ٢٠٤
مع النيب   شهد بدراً ،ري احلارثي اخلزرجي املدين مث الشاميخالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة األنصا: أيوب أبو) ٤(
،  البخاري يف الصوم وغري موضع عن الرباء بن عازب وعروة بن الزبري عنه عن النيب  له أخرج،   وهو الـذي

  ) . هـ٥٢(تويف سنة  ،عندما قدم املدينة مهاجراًبالرتول عليه  خصه النيب  
 ] )٢٦/ص(مشاهري األمصار و ،)٢/٤٠٢(سري أعالم النبالء و ،)٢/٥٤٨(لتجريح التعديل واو ،)٢/١٩٩(اإلصابة [
 ). ٧٥٩(برقم  ،تة أيام من شوالماجاء يف صيام س: صوم، بابال ،كتاب) ١٤٤/ص(جامع الترمذي : انظر) ٥(
بت عن عمر بن ثا ييرو ،أخو حيىي بن سعيد وعبد ربه بن سعيد ،هد األنصاريقبن قيس بن : سعد بن سعيد) ٦(

صدوق سيء احلفـظ  : ابن حجر : وقال ،ليس بالقوي :قال النسائي ،روى عنه بن عيينة ،عن أىب أيوب األنصاري
  ) . هـ١٤١(سنة  تويف ،من الرابعة

الضعفاء للنسائي و ،)٤/٢٩٨(الثقات و ،)٨٣/ص(ذكر من تكلم فيه وهو موثق و ،)١٣٦/ص(مشاهري األمصار [
  ) ]٣٦٩/ص(تقريب التهذيب و ،)٥٣/ص(
 . تقدمت ترمجته ومل أجد فيها امساً هلذا الكتاب الذي مجع فيه طرق هذا احلديث ) ٧(
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 )٢(ربــه وعبد  )١(اه حيىيوتابع سعداً على روايته أخو ،بن سعيد أكثرهم حفاظٌ أثبات 

   )٥(وأبـو هريـرة   )٤(ثوبـان  عـن الـنيب   أيضاً ورواه  ،وغريهم )٣(وصفوان بن سليم
  

، ولفـظ حـديث   )٣(وعائشـة  )٢(وابن عباس والرباء بن عازب )١)(٦(وجابر بن عبد اهللا
ـ  رطْفالْ دعب امٍيأَ ةَتس امص نمو فَشهر بِعشرة، انَضمر امص نم:(( ثوبان ـ  كلذَفَ صيام 

                                                 
روى عن  ،بن قيس بن عمرو بن سهل :ويقال ،حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري أبوسعيد، : حيىي بن سعيد)  ١(

استقضاه أبو  ،ن أنسروى عنه سفيان الثوري وشعبة ومالك ب ،أنس بن مالك والسائب بن يزيد وسعيد بن املسيب
  ) .     هـ١٤٣(تويف سنة  ،جعفر فارتفع شأنه

 )]  ٢٤٣/ص(أمساء املدلسني و ،)٩/١٤٧(اجلرح والتعديل و ،)٨٠/ص(مشاهري األمصار [
روى  ،أخو حيىي بن سعيد وسعد بن سعيد ،بن قيس بن عمرو األنصاري النجاري املدين :عبد ربه بن سعيد)  ٢(

وعنه مالك والليث وشـعبة   ،بن سهل بن حنيف وأيب بكر بن عبد الرمحن وابن املنكدرعن جده قيس وأيب أمامة 
  ). هـ١٣٩(تويف سنة  ،ثقة من اخلامسة : قال ابن حجر يف التقريب ،والسفيانان ومحاد بن سلمة

سـري أعـالم النـبالء    ) ٥٦٨/ص(تقريب التهذيب  ،)٣/٧٥٢(ذيب التهذيب  ،)١٣٣/ص(مشاهري األمصار [
)٥/٤٨٢(  [ 
بـن عمـر   اروى عن  ،صفوان بن سليم املدين القرشي الزهري موالهم الفقيه ،أبو عبداهللا: صفوان بن سليم)  ٣(

إنه مل يضع جنبـه   :يقال ،ومالك والليث والسفيانان ،وعنه زيد بن أسلم ،وأنس وأيب إمامة بن سهل وابن املسيب
من  ،ثقة مفت عابد رمي بالقدر: بن حجر يف التقريبقال ا ،إن جبهته ثقبت من كثرة السجود :وقيل ،أربعني سنة

  ) .هـ١٣٢(سنة تويف  ،ةالرابع

سري أعالم النبالء و ،)١٣٥/ص(مشاهري األمصار و ،)٢/٧٨٨(التعديل والتجريح و ،)٣/٢٤٤(ذيب التهذيب  [
 )] ٤٥٣/ص(تقريب التهذيب و ،)٥/٣٦٤(
إنه من العرب حكمي من  :يقال ،صحايب مشهور  اهللا  موىل رسول  ،ثوبان بن جبدد ،أبو عبد اهللا: ثوبان)  ٤(

فخدمه إىل أن مات مث حتول إىل  ،مث أعتقه  من السراه اشتراه رسول اهللا  : وقيل ،محريمن من حكم بن سعد 
  ) . هـ٥٤(ومات ا سنة  ،الرملة مث محص

تاريخ دمشق و ،)١/١١٢(رجال مسلم و ،)١/٢٣١(التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة و ،)١/٥٢٧(اإلصابة [
 ) ]٥/٢٦٨(املنتظم و ،)١١/١٦٦(
 .  )) ويف الباب عن عن جابر وأيب هريرة وثوبان : (( قال الترمذي) ٥(
جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي السـلمي   ،أبو عبداهللا:  جابر بن عبد اهللا)  ٦(

 روى علمـاً  ،وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتاً ،الرضوانمن أهل بيعة   صاحب رسول اهللا   ،املدين
 حدث عنه ابن املسـيب  ،عمر وعلي وأيب عبيدة ومعاذ بن جبل والزبري وطائفةأيب بكر ووعن  عن النيب   كثرياً

  ) .هـ٧٣(تويف سنة  ،وعطاء بن أيب رباح واحلسن البصري

 )]١٣٦/ص( تهذيبتقريب الو ،)٣/١٨٩(سري أعالم النبالء و ،)١١/ص(مشاهري األمصار و ،)١/٥٤٦(اإلصابة [ 
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السنصاً أو تاماً، سواء كان ناق، وفيه تنبيه على أن الشهر )٤(رواه اإلمام أمحد والنسائي ))ة
وكره مالك صيامها خوفاً مـن أن   ،)٦(حبسب األيام )٥(]التضعيف[بعشرة أشهر واليكون 

فاحلسـنة  : فإن قيل ،أيوب مل يبلغ مالكاً حديثُ أيب:)٧(قال ابن عبد الرب ،يلحق برمضان
فـاجلواب   ،كان كذلك من ذي القعدة أو غريه )٨(]ستاًَ[فإذا صام  ،مطلقاًَ مضاعفة بعشرة

 وقوله  .وهذا خيتص مباورد الشرع به  ،إن املعىن كان كصيام الدهر فرضاًَ: أنه قد قيل
، )٩(يحذَف اهلاءهي اللغة الفصيحة إذا حذف املعدود  ،ستاً من شوال من غري هاء التأنيث

ألن املـراد األيـام    ؛وهذا واضح يف اآلية، )١٠(J    I  H   G  F z}  :لقوله تعاىل
، ولكـن  )١٢(ه األيام فقطاأليام لسبقها، وأما الصوم فمحلُّوالليايل تغلب على  ،)١١(بلياليها

                                                                                                                                            
يف فضل صوم ستة أيام من شوال، برقم : الصيام ، باب: كتاب) ٤/٢٩٢(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ١(
صحيح : وقال حمققوا املسند) ١٤٣٠٢(يف سند جابر بن عبداهللا ، برقم )٢٢/٢٠٦(، وأمحد يف مسنده )٨٢١٥(

 .  سناد ضعيف لضعف عمرو بن جابر احلضرمي، باقي رجاله رجال الشيخني لغريه ، وهذا إ
جشم بن حارثة بن احلارث بن عمرو بن الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي   ،أبو عمارة:الرباء بن عازب )  ٢(

 سـنة تـويف   ،نزل الكوفة ومات ـا  ،يوم بدر ه النيب صحايب بن صحايب استصغر ،األنصاري األوسيمالك 
     ) . هـ٧٢(

 ،)٣/١٩٤(سري أعالم النبالء و ،)٤٤/ص(مشاهري األمصار و ،)١/٣٩٩(ذيب التهذيب  ،)١/٤١١(اإلصابة [
  ) ]١٦٤/ص(تقريب التهذيب و
 . مل أقف على رواية ابن عباس والرباء وعائشة ) ٣(
: كتـاب ) ٢/١٦٢(ى الكـرب يف النسائي و ،)٢٢٤١٢(برقم  ،مسند ثوبان) ٣٧/٩٤( رواه أمحد يف مسنده ) ٤(

 ) .  ٢٨٦٠(برقم  ،صيام ستة أيام من شوال :باب ،الصيام
 ) . ب ( ساقط من )  ٥(
 ) . ٣/٤٧٥(احلاوي : انظر) ٦(
 ) . ٣/٣٨٠(االستذكار : انظر) ٧(
 . شيئاً ) أ ( يف ) ٨(
 ) . ٢/٢٠٦(مشارق األنوار : انظر) ٩(
 .  ٢٣٤: سورة البقرة )  ١٠(
 .  )٦/٢٧٦(اموع : انظر) ١١(
 ) . ١/٢٠٧(غريب احلديث للخطايب : انظر) ١٢(
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ولو ذُكِّـرت خرجـت مـن    : )١(قال الزخمشري ،صمت عشراً ،نقلوا من كالم العرب
صمنا مخساً من الشهر فيغلبون الليايل  )٤(]:يقولون[: )٣(وقال ابن السكيت// ، )٢(مكالمه

منا يكـون  فالصوم إ ،صمنا عشراً من شهر رمضان :)٦(، وحكى الفراء)٥(الليايل على األيام
ـ  ةتس ((وورد يف بعض طرق احلديث ثبوت اهلاء يف  ،مغلب يف األيام ولكن التأنيثَ من 

ش٧()) الٍو(
  وجاء يف بعـض الروايـات    ،وهو غريب ،وط األيام كعبارة املصنفمع سق  

، وأتبع يستعمل متعـدياً إىل واحـد   )٩())ت ِسبِ هعبتأَ ((، ويف بعضها )٨())اً تس هعبتأَ ((
، ، ويستعملُ متعـدياً إىل اثـنني  )١٢(y  x  wz  } قوله  )١١(]ذلك[وعلى  )١٠(]تبع[مثل
فيكون الصائم  ،، فروايةُ اجلر هنا يحتملُ أن يكون من األول)١٣(تبِعهأتبعته الشيَء فَ: يقالُ

                                                 
 ،إمام اللغة والنحو والبيـان  ،حممود بن عمر بن حممد بن عمر الزخمشري اخلوارزمي ،أبو القاسم: الزخمشري)  ١(

الكشـاف يف  : من مصنفاته ،عتزال االداعية إىل كان: وابن حجر يف لسان امليزان  ،قال الذهيب يف ميزان االعتدال
 .نحوواملفصل يف ال ،واملنهاج يف األصول ،ومتشابه أمساء الرواة ،وأساس البالغة ،والفائق يف غريب احلديث ،ريالتفس
  ) هـ٥٣٨( سنة تويف 

ميزان االعتدال و ،)١٧٢/ص(طبقات املفسرين للداودي و ،)١٢٠/ص(طبقات املفسرين و ،)٢٢٠/ص(البلغة [ 
 ) ] ٦/٤(لسان امليزان و ،)٦/٣٨٣(
 ) . ١/٣١٠(الكشاف : انظر) ٢(
، والسكيت لقب أبيه إسـحاق  ،بن السكيت النحوي اللغوي إسحاقيعقوب بن  ،أبو يوسف: ابن السكيت) ٣(

  ). هـ٢٤٣(سنة  تويف ،وكتاب فعل وأفعل ،وكتاب األلفاظ ،وكتاب النوادر، إصالح املنطق: من مصنفاته
 ) ]١١/٣١١(املنتظم و ،)١٤/٢٧٣(تاريخ بغداد و ،)٥/٦٤٢(معجم األدباء و ،)٢٤٣/ص(البلغة [
 . تقول ) ب ( يف ) ٤(
 ) . ٣/٢١٧(لسان العرب : انظر) ٥(
 . ه إىل الفراء ينسب ومل) ١٦/٢٣(تاج العروس  وأورده الزبيدي يف يف معاين القرآن، مل أقف عليه) ٦(
ستة أيام مـن  تباع صيام رمضان بصيام إفضل  :باب ،الصيام: كتاب) ٣/٢٩٧(يف صحيحه ابن خزمية رواه ) ٧(

) ١٦٢//٢(الكـربى  يف النسائي وراه عنه  ،من رواية أيب أيوب) ٢١١٤(برقم  ،شوال فيكون كصيام السنة كلها
 ) .   ٢٨٦٦(برقم  ،صيام ستة أيام من شوال :باب ،الصيام: كتاب

 .  )٣١١/ص(خترجيها يف وقد سبق ، وهذا لفظ رواية أيب أيوب عند مسلم) ٨(
 ) . ٢٤٣٣(برقم  ،يف صوم ستة أيام من شوال: باب ،الصوم: كتاب) ٢٧٦/ص(رواه أبو داود ) ٩(
 .غري معجمة) ج ( و  ،بيع) أ ( يف ) ١٠(
 . هذا ) ج ( يف ) ١١(
 .  ١٠: سورة الصافات )  ١٢(
 .  )٤٤/ص(خمتار الصحاح : انظر) ١٣(

/٤٨ 
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تبعاً رمضان ستاً ،وعلى رواية النصب يتعني الثاين ،تابعاً لرمضان بستفيكون الصائم م ،
املتعدية إىل اثنني فوجدت األول منهما هـو الـذي كـان     " تبعأ" وقد استقرأت موارد 

قولـه  // تبعت األيام رمضان، وكذلك فإن األصل  ،ن فاعالًوالثاين هو الذي كا ،مفعوالً
ــاىل   : تعـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {u  t  s  r  q  p  o  n z)١(  وكـذلك   ،نفقوا هو املتبـوع أوالذي  ،هو التابع: فاملن
وغالب األفعال املتعديـة إىل   ،فالذريات هي التابعة وهم املتبوعون )٢(x  wz  }  :قوله

  . والثاين الذي كان مفعوالً  ،ول هو الذي كان فاعالًواحد إذا عديت إىل اثنني يكون األ
قد قدمنا يف أول كتاب الصيام شـيئاً منـها   ))  انَضمر امص نم  )) :يف قوله : فـائدة

 ،ماكان من الظروف له اسم علمٍ فإن الفعل إذا وقع فيه تناول مجيعـه  :)٣(قال السهيلي ،ومتامها هنا

أردت الظرفية أضفت إليه  فإن ،ورمضان وأشباهه أعالم ،تبعة الكالموكان الظرف مفعوالً على 
l  k  j  i   h  } : وكـذلك قـال تعـاىل    ،فتقول شهر رمضان ،اسم الزمان

mz)ألن املقصـود صـوم    ؛وجاء احلديث من صام رمضان ،؛ ألنه نزل يف بعضه)٤
 ،وماسوامها نكـرة  ،العموممث إمنا يكون معرفة إذا قُصد من عامٍ بعينه أو أريد به  ،اجلميع
أي من صام كـل  // ، واحلديث مما قُصد به العموم، صمت رمضان ورمضاناً آخر: تقول

  .  عام رمضان وستاً من شوال 
 ، وعـن أيب )٥(مبادرة إىل العبادة ،أي متصلة بيوم العيد)  وتتابعها أفضل: ( قال

  .  )٦(حنيفة أن األفضل تفريقها يف الشهر

                                                 
 .  ٢٦٢: سورة البقرة )  ١(
     . ٢١من اآلية: الطور)   ٢(
مـن   ،لييأصبغ بـن حسـني السـه    أيب عمر بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد بن ،سمالقاأبو : السهيلي) ٣(

نتـائج  و ،عـالم ن من األمساء األآاإلعالم فيما أم يف القر، ورية رسول اهللا يف شرح ساألنف الروض : مصنفاته
  ). هـ٥٨١(تويف سنة  ،الفكر

طبقات املفسرين و ،)٤/١٣٤٨(تذكرة احلفاظ و ،)١٢/٢٨٢(والبداية والنهاية  ،)٢٤٦/ص(الديباج املذهب [ 
 ) ] ٤٤٢/ص(للداودي 

 .  ١٨٥: سورة البقرة )  ٤(
 ) .٦/٢٧٦(واموع  ،)٢/٢٥٢(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٤٦(والعزيز  ،)٣/٥٤٥(البيان : انظر) ٥(
 ) . ٢/٣٤٩(شرح فتح القدير و ،)٢/٢٧٨(البحر الرائق : انظر) ٦(

/٢٨٧ 

/١٧١ 
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 انَضمر دعب امِيالص لُضفْأَ: (( ، قال )٢(احملرم )١(]صوم [ستحب ومن الصيام امل
صيام شالْ اِهللا رِهمحرضي اهللا عنـها ، ويف الصحيحني عن عائشة ،)٣(رواه مسلم))  مِر ،

ـ  هناً ماميص رثَكْأَ ةنالس نم رٍهي شف  اِهللا ولُسر نكُي ملَ: ((قالت ـ ف ي شع٤()) انَب(،  
 إالَّ هلَّكُ انَبعش ومصي انَكَ(( )٦(]ويف رواية [،)٥()) هلَّكُ انَبعش ومصي انَكَ(( ويف رواية  
ـ هش اماصم((  فإنه  )٨(ومعىن يصوم شعبان كله يعين أكثره )٧())الًيلقَ ـ الً غَامراً كَ ير 
رميف احلكم )٩()) انَض ورأيت  ،ة اليت ألجلها كان أكثر صيامه يف شعبانوقد تكلم الناس

 عفَري نْب أَحأَفَ الُمعاَأل هيف عفَرت رهش(( ورأيت يف مسند أمحد حكمة منصوصة وهوأنه 
علُمه فيه وهو صائجلـواز أن   منافاة بني هذا وبني رفعها كل اثنني ومخيس ، وال)١٠()) م

صوم عشر ذي  :ومن املسنون . )١١(مث يرفع أعمال العام مجلةيرفع أعمال األسبوع مفصلة 

                                                 
 ) . ب ( ساقط من )  ١(
 ) . ٤/٣٤١(وحبر املذهب  ،)٤٧٤/ ٣(احلاوي : انظر) ٢(
 ) . ١١٦٣(ـ٢٠٣برقم  ،فضل صوم احملرم: باب ،الصيام: كتاب) ٤٥٢/ص(رواه مسلم ) ٣(
: كتاب) ٤٤٦/ص(ومسلم ،)١٩٧٠(برقم  ،صوم شعبان: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٣/ص(رواه البخاري )  ٤(

 ) . ٧٨٢(ـ١٧٧ إخل برقم...صام النيب يف غري رمضان : باب ،الصيام
: كتاب) ٤٤٦/ص(مسلم ، و)١٩٧٠(برقم  ،صوم شعبان: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٣/ص(رواه البخاري )  ٥(

 . ) ١١٥٤(ـ١٧٦إخل برقم ... رمضان صام النيب يف غري: باب ،الصيام
 .مستدر ك يف اهلامش ) أ ( واملثبت من ) ج ( و ) ب ( ساقط من )  ٦(
 ) . ١١٥٤(ـ١٧٦إخل برقم ...صام النيب يف غري رمضان : باب ،لصياما: كتاب) ٤٤٦/ص(رواه مسلم) ٧(
 . يف غري رمضان  صيام النيب : عند الكالم على باب) ٧١٤/ص(شرح النووي على مسلم : انظر) ٨(
 ،)١٩٧١(برقم  ه،وإفطار ما يذكر من صوم النيب : باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٤/ص(رواه البخاري )٩(

 ) .١١٥٧(ـ١٧٨إخل برقم ...ام النيب يف غري رمضان يص: باب ،صيامال: كتاب) ٤٤٦/ص(ومسلم
 ،)٢١٧٥٣(بـرقم    مسند أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما عن الـنيب  ) ٣٦/٨٥/ص(حديث رواه أمحد ) ١٠(
: كتـاب ) ٢٥٦/ص(واتىب  ،)٢٦٦٦(برقم  ،صوم النيب : الصوم باب: كتاب) ٢/١٢٠(الكربى يف النسائي و

 ) . ٢٣٥٨(برقم  ،م النيب صو: باب ،الصيام
وأما رفع املالئكة هلا فإنه يف الليل مرة  ،واملراد عرضها على اهللا تعاىل):  ١/٤٤٦(مغين احملتاجقال الشربيين يف ) ١١(

سئل عن إكثار الصوم يف شـعبان   وال ينايف هذا رفعها يف شعبان كما يف خرب مسند أمحد أنه   ،ويف النهار مرة
جلواز رفع أعمال األسبوع مفصلة وأعمال )) رفع فيه األعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم إنه شهر ت :((فقال

 . العام مجلة
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ل األشهر للصوم بعـد رمضـان   ض، وأف)١(والصوم من آخر كل شهر ،احلجة غري العيد
، وقـال  )٣(، ويلي األشهر احلرم يف الفضيلة شعبان)٢(وأفضلها احملرم ملاسبق ،األشهر احلرم
األحاديث اليت وردت يف فضل ، و)٥(وليس كماقال ،أفضل احلرم رجب )٤(صاحب البحر

عن يزيد  )٧(، وورد يف صيام شوال يف كتاب سعيد بن منصور)٦(فضل صوم رجب ضعيفة
  أن أسامة بن  )٩(أظنه عن حممد بن إبراهيم التيمي: قال )٨(يزيد بن عبداهللا بن أسامة بن اهلاد

ــن    بــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
 ) . ٢/٢٥٤(روضة الطالبني : انظر) ١(
 ) .  ٢/٢٥٤(واملصدر السابق  ،الصفحة السابقة: انظر) ٢(
 ) . ٢/٢٥٤(روضة الطالبني : انظر) ٣(
 ) . ٤/٣٤٢(حبر املذهب : انظر) ٤(
 ) . ٢/٢٥٤(روضة الطالبني : انظر) ٥(
 ،ورجب مضر الذي بني مجادى وشعبان وقوله : سوى قوله. حاشية مل أستطع قراء ا ) ج ( يف هامس ) ٦(

 .إخل .... إمنا 
وأنه  ،وقد سبق أن نبهنا عليه عند الكالم يف حكم رؤيا بلد لبلد آخر ،لعله يريد مصنف سعيد بن منصور)  ٧(

 . يف بعض الفهارس اليوجد إال ذكره 
يزيد بن عبداهللا بن أسامة بن اهلاد الليثي وليس من أنفسهم من  ،أبو عبداهللا:يزيد بن عبداهللا بن أسامة بن اهلاد)  ٨(

  ) . هـ١٣٩(تويف سنة ،من اخلامسة ،ثقة مكثر: بن حجر يف التقريب اقال  ،من أهل املدينة
 ،)٧/٦١٧(الثقات ) ٢/٣٦١(رجال مسلم و ،)٣/١٢٣٢(التعديل والتجريح و ،)١٩/٢٧٩(تاريخ دمشق [ 

 ) ]١٠٧٧/ص(تقريب التهذيب 
، بن عامر القرشيبن صخر بن خالد رث ااحلحممد بن إبراهيم بن ، أبو عبداهللا املدين: حممد بن إبراهيم التيمي)  ٩(

 ،اهللاروى عن أسامة بن زيد وأيب سعيد اخلدري وجابر بن عبد  ،األولني املهاجرين، كان جده احلارث من القرشي
  ) .هـ١٢٠( تويف سنة،من الرابعة ،ثقة له أفراد: قال بن حجر يف التقريب  ،وكان أحد الفقهاء الثقات

وتقريب التهذيب  ،)٥/٤٤١(وذيب التهذيب  ،)١/٢٥٤(الوايف بالوفيات و ،)٥/٢٩٤(م النبالء سري أعال[ 
 ) ]٨١٩/ص(
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 ىتح هومصي الَازمفَ الٍوش امِيصبِ  اِهللا ولُسر هرمأَفَ مِرحمالْ رهش ومصي انَكَ (( )١(زيد
  .  )٢())ى الَعت اَهللا يقلَ

 الَ يصومن أَحدكُم يوم الْجمعة إِالَ أَنْ: (( لقوله )  فراد اجلمعةإويكره : ( قال
يصوم يواً قَملَبأَ هو يوماً بعدالَ [(( ، ويف حديث آخر)٣(رواه البخاري ومسلم )) ه تخوا ص
تخوا لَصالْ ةَلَيجمعبِ ةقامٍي من باللَّ نِيي٤(]يال(الَ، و تخوا صموالْ يجمعبِ ةصـ  امٍي مـ  ن بنِي 
وروى املـزين يف اجلـامع    )٥(رواه مسلم )) مكُدحأَ هومصمٍ يوي صف ونَكُي نْأَ الَّإِ يامِ،اَأل

ملن كان  )٧(]إال  [اليبني يل أن أى عن صوم يوم اجلمعة : عي أنه قالعن الشاف )٦(الكبري
، ورأيت هذا الـنص بلفظـه يف   )٨(مالوكان مفطراً فعله ،كان إذا صامه منعه من الصالة

أحسب النهي عنه كان إال على  وال ،، وزاد واجب ترك صومه ملا وصفنا ال غري)٩(اإلمالء
مث احتج الشـافعي   .ض احلديث دون بعض قد يؤدي بععلى هذا املعىن، غري أن الرجل 

أن الشيخ أبا حامـد  : ، وذكر ابن الصباغ)١٠(شعبان وفيه جمع على ذلك بصوم النيب 
                                                 

بـن  وحبـه وا   رسول اهللا  موىل ،ن شراحيل الكليبأسامة بن زيد بن حارثة ب ،أبو حممد: أسامة بن زيد )  ١(

تـويف   ،بناه احلسن وحممد وابن عبـاس وأبـو هريـرة   إروى عنه  ،وعن أبيه وأم سلمة روى عن النيب   ،هحب
  ) . هـ٥٤(سنة

 ] )٢/٢٠(التاريخ الكبريو ،)٣/٢(الثقات و ،)١١/ص(مشاهري األمصار )  ١/٢٠٢(اإلصابة و ،)١/٧٥(االستيعاب[
 واحلديث.  وهو مفقودمصنف سعيد بن منصور ولعله يف أعثر على هذا احلديث يف سنن سعيد بن منصور  مل)  ٢(

قال ابن حجـر يف   ،)١٧٤٤(برقم  ،صيام أشهر احلرم: باب ،الصيام: كتاب) ١٨٩/ص(رواه ابن ماجة  واحلديث
وقال أبو بكر الكناين .  وعن ابن عمر وابن عباس فيما قيل ،ن حممد بن إبراهيم  أرسل عن أسيد وأسامةإ: التهذيب

فقد رواه أبو يعلى املوصلي يف مسنده مـن   ؛مل ينفرد حممد هذا عن أسامة :قلت) : ٢/٧٨( :مصباح الزجاجةيف 
 .  عن أيب حممد بن أسامة عن جده أسامة به مرفوعاً إسحاقطريق حممد بن 

: كتاب) ٤٤١/ص(ومسلم ،)١٩٨٥(برقم  ،صوم يوم اجلمعة: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٦/ص(رواه البخاري) ٣(
 ) . ١١٤٤(ـ١٤٧برقم ،كراهية صيام يوم اجلمعة منفرداً: باب ،الصيام: كتاب

 ) .ج ( ساقط من )  ٤(
 ) . ١١٤٤(ـ١٤٨برقم ،كراهية صيام يوم اجلمعة منفرداً: باب ،الصيام: كتاب) ٤٤١/ص(رواه مسلم)٥(
 . والغالب على الظن أنه مفقود  جامع املزين هذا مل أعثر على من ذكر مصريه، :اجلامع الكبري) ٦(
 . ألن الكالم اليستقيم إال ذا  ؛)٦/٣١٠(ساقط من مجيع النسخ والتصحيح من اموع ) ٧(
 ) . ٦/٣١٠(اموع : انظر) ٨(
 . اإلمالء  ا مل نعثر على كتابتقدم أن) ٩(
 ) . ٣/٤٧٧(احلاوي : انظر) ١٠(

א، א
.א
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، وجعل العمراين )١(وهذا خالف مانقله املزين: قال ،ذكر يف التعليق أنه يكره صومه مفرداً
الشـيخ أيب   فراده وهو قـول إيكره : أمحدمهااملسألة على وجهني،  )٢(العمراين يف البيان

وأثبـت   ،واختاره ابـن الصـباغ   ،اليكره وهو املنصوص يف رواية املزين: والثاين ،حامد
وجعل القول بالكراهة هو الصحيح املشـهور الـذي قطـع بـه      ،املصنف هذا اخلالف

)٣(اجلمهور
وفيما نقله املزين مل جيد فيـه  ، من تأمل كالم الشافعي يف اإلمالء: وأنا أقول . 
 ،والذي قاله الشيخ أبو حامد إمناهو يف اإلفـراد  ،وإمنا هو يف أصل الصوم ،دتعرضاً لإلفرا
 فعي يقول بكراهة صومه عند الضعفكان الشا لكن هذا اجلمع إمنا يتم إذا ،فهما مسألتان

وهو خالف مايظهر من  ،كراهيته عند اإلفراد إذا مل يضعف )٤(]وبعدم[ ،وإن وصله بغريه
كراهيـة اإلفـراد   : فلذلك أثبتوا وجهني أصحهما ،حابومن كالم أكثر األص ،احلديث
حديث : قال الترمذي))  ةعمجالْ موي رطفْي انَاكَملَّ قَ (( ألنه  ؛ال: والثاين  ،للحديث
بـأن   )٦(]عادةً[ومىت وصله أو وافق ،يصله باخلميس ، وهو حممولٌ على أنه كان)٥(حسن

، )٧(أبداً فوافق اجلمعة مل يكره لألحاديث املتقدمةمريضه نذر صوم يوم قدوم زيد أو شفاء 
املبالغة يف  )٨(]خوف[عن اإلفراد الضعف عن العبادة أو// ، وهل املعين يف النهي )٧(املتقدمة

إن الثاين خيـال منقـوض   : وقال ه خالف واألصح عند املصنف األول،في يف التعظيم ؟
فاجلواب أنه  ،الضعف فإذا وصله بغريه ال يزول: فإن قلت، )٩(و اخلميس وغريمها االثننيب

، واعلم أن مالحظة التعليل بالضعف عـن  )١٠(كذلك إال أنه ينجرب به ماحصل من الفتور

                                                 
 ) . ٦/٣١٠(اموع : انظر) ١(
 ) . ٣/٥٥٨(ان البي: انظر) ٢(
 ) . ٦/٣١١(اموع : انظر) ٣(
 .وتقدم ) أ ( يف ) ٤(
يف النسائي و ،)٧٤٢(برقم  ،ماجاء يف صوم يوم اجلمعة: باب ،الصوم: كتاب) ١٤٢/ص(رواه الترمذي ) ٥(

 ) . ٢٧٥٨(إخل برقم ...الرخصة يف صيام يوم اجلمعة  : باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٤٣(الكربى 
 . ة عباد) أ ( يف ) ٦(
 ) . ٧/٤٧(على سنن أيب داود  حاشية ابن القيمو ،)٣/٣٩١(خمتصر األحكام و ،)٦/٣١١(اموع : انظر) ٧(
 .  عدم ) ج ( ويف  ،من)  ب ( يف ) ٨(
 ) . ٦/٣١٠(اموع : انظر) ٩(
  ) .٦/٣١٠(اموع : انظر) ١٠(

/٤٩ 



א אא

 

٣٢١ 

ونقـل   ،املعترب املظنة: ، إال أن يقال)١(العبادة يقوي التفصيل الذي قاله الشافعي وإن أفرد
لصوم بعد جيوز إفراده با وابن املنذر وبعض أصحابنا أنه ال )٢(القاضي أبو الطيب عن أمحد

  .  )٣(فيحتملُ أن يكون مراده بعدم اجلواز الكراهة ،أن قدم عن الشافعي أنه  ال يكره
وا ومصت الَ (( :، لقوله )٤(ذكره مجاعة من األصحاب) وإفراد السبت : ( قال

يوم السبفَ الَّإِ تيا افْمتع لَرِضكُيلَ نْإِفَ ،مم جِيأَ دحكُدالَّإِ م لاَءح عنبأَ ةـ  و عـ  ود شجرة 
 وقـال  ،إنـه منسـوخ  : )٧(، وقال أبوداود)٦(حديث حسن: قال الترمذي )٥()) هغضميلْفَ

ولـه   ،صحيح على شرط البخاري: )١٠(، وقال احلاكم)٩(كذب//  هذا احلديث: )٨(مالك
، )١٢(إال بدليلودعوى النسخ غري مقبولة  )١١(يعين األحاديث الواردة يف صومه . معارض

                                                 
 . الصفحة السابقة : انظر) ١(
 ) . ٣/٢٤٦(اإلنصاف : انظر) ٢(
  ) .٦/٣١٠(اموع : نظرا) ٣(
 ) . ٦/٣١١(اموع : انظر) ٤(
 ،)٢٤٢١(بـرقم   ،النهي أن خيص يـوم السـبت بصـوم   : باب ،الصوم: كتاب) ٢٧٤/ص(داود  وأب رواه ) ٥(
الكـربى  يف النسـائي  و ،)٧٤٤(برقم  ،ماجاء يف صوم يوم السبت: باب ،الصوم: كتاب) ١٤٢/ص(الترمذي و
: كتـاب ) ١٨٨/ص(وابن ماجـة   ،)٢٧٦٣(برقم  ،النهي عن صيام يوم السبت :باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٤٣(

برقم  ،الصوم: كتاب) ١/٦٠١(واحلاكم يف املستدرك  ،)١٧٢٦(برقم  ،ماجاء يف صيام يوم السبت: باب ،الصيام
 ،ما ورد من النهي عن ختصيص يوم السبت بالصوم:باب ،الصيام: كتاب) ٤/٣٠٢(الكربى يف البيهقي  ،)١٥٩٢(
 ) . ٨٢٧٦(رقم ب
 ). ١٤٢/ص(الترمذي جامع : انظر) ٦(
 ) .٢٧٤/ص(سنن أيب داود : انظر) ٧(
  .   )٢/١١٤(حتفة احملتاج و ،)٤/٤٩٠(مرقاة املفاتيح : انظر) ٨(
  .  )) وهذا القول ال يقبل فقد صححه األئمة ): (( ٦/٣١١(قال النووي يف اموع  )٩(
 ) . ١/٦٠١(املستدرك على الصحيحني : انظر) ١٠(
دخل عليها يوم اجلمة وهي  أن النيب : (( هولفظيعين حديث جويرية، ) ٦/٣١١(وع قال النووي يف ام) ١١(

رواه البخـاري  )) فأفطري : ال قال: قالت ،تريدين أن تصومي غداً: ال قال: أصمت أمس ؟ قالت: فقال ،صائمة
  ) .١٩٨٦(برقم  ،صوم يوم اجلمعة: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٦/ص(
 ) . ٦/٣١١(اموع : انظر) ١٢(

/١٧٢ 
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 واملعىن فيه تعظيم اليهـود  ،واألحاديث الواردة يف صومه ليس فيها أنه أفرده فال معارضة
  .  )١(لـه

وصوم الدهر غري العيد والتشريق مكروه ملن خاف ضرراً أو فوت حق، : ( قال
وأطلق صاحب ، أنه سنة : )٣(، وأطلق الغزايل)٢(وبه قال مجهور العلماء) ومستحب لغريه 

نقَلَ عـن الشـافعي هـذا     )٥(يف شرح السنة هعلى أن ،أنه مكروه: )٤(التهذيبصاحب 
جيب أن يفطر أياماً غـري  : )٧(إسحاقو )٦(وقال أمحد ،ومل يذكر لنفسه اختياراً ،التفصيل

، ويف )٨(رواه البخاري ومسلم))  دباَأل امص نم امص الَ: ((  العيدين والتشريق لقوله 
بأن يصوم  ،وجوابه أن املراد من صيام الدهر حقيقةً))  رطَفْأَ الَو امص الَ: (( حديث آخر

أوعلى من يتضرربه  ،جيد له مشقة كبرية أو حممولٌ على أنه يألفُه فال ،معه العيد والتشريق
بن عمرو بن العاص يف آخرِ عمره عجز وندم على // يفوت به حقاً كما اتفق لعبد اهللا و

العـاص لعلمـه بأنـه     فنهى ابن عمرو بن: قالوا ،)٩(رسول اهللا كونه مل يقبل رخصة 
ـ أَو امنأَو يِلِّصي أُنكَلَ: (( ، وممايستدلُ به على الكراهة قوله )١٠(سيعجز صوم ـ فْأُو طر 

أَوتزوج النفَ ،اَءسمن رغب عن سنلَي فَتيس مبعض  فهذا ظاهر يف أن الفطر يف )١١()) يِن

                                                 
 .  املصدر السابق اجلزء والصفحة: انظر)  ١(
 ) . ٦/٢٨٥(واموع  ،)٢/٢٥٣(وروضة الطالبني  ،)١/٣٤٥(واملهذب  ،)٤/٣٤٢(حبر املذهب : انظر) ٢(
 ) . ١/٢٤١(الوجيز : انظر) ٣(
 ) . ٣/١٨٨(التهذيب : انظر) ٤(
 . ) ٦/٣٤٣(للبغوي شرح السنة : انظر) ٥(
فيما وقفت عليه من كتب ومل أجد  ،)٣/٢٤٢(واإلنصاف  ،)٥/٩٣(والفروع  ،)٤/٤٣٠(املغين : انظر) ٦(

 . فطر غري العيدين والتشريق وب جوب :من قالاحلنابلة 
 ) . ٦/٢٨٧(اموع : انظر) ٧(
) ٤٤٨(ومسلم  ،)١٩٧٧(برقم  ،حق األهل يف الصوم: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٥/ص(رواه البخاري ) ٨(

 ) . ١١٥٩(ـ١٨٦برقم  ،إخل...النهي عن صوم الدهر : باب ،الصيام: كتاب
ومسلم  ،)٥٠٥١(يف كم يقرأ القرآن برقم : باب ،فضائل القرآن: كتاب) ١٠٠١/ص(رواه البخاري ) ٩(
 ) . ١١٥٩(ـ١٩٣برقم  ،النهي عن صوم الدهر: باب ،الصيام: كتاب) ٤٥٠/ص(
 ) . ٦/٢٨٦(واموع ، ) ٧٠٠/ص(شرح النووي على مسلم : انظر) ١٠(
ومسـلم   ،)٥٠٦٣(بـرقم   ،الترغيـب يف النكـاح  : بـاب  ،النكاح: كتاب) ١٠٠٥/ص(رواه البخاري ) ١١(
 ) . ١٤٠١(ـ٥برقم  ،إخل...استحباب النكاح : باب ،النكاح: كتاب) ٥٤٩/ص(

/٢٨٨ 
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تعليله ويف تأويل هذا نظر السيما ويف بعض األحاديث إشارة إىل  ،األوقات مطلوب وسنة
والـداعي   ،وهو على اجلملة مظنة املشقة وتفويت احلقوق ،يف الدين )٢(والغلو )١(بالتنطع

الصوم،  إين رجلٌ أسرد:  لألصحاب إىل التأويل أن محزة بن عمرو األسلمي قال للنيب 
، وموضـع  )٣(رواه مسلم))  رطافْفَ تئْش نْإِو،  مصفَ تئْش نْإِ: (( قال ،رأصوم يف السف

ان مجاعة من الصـحابة يسـردون   ، وك)٤(مل ينكر عليه سرد الصوم الداللة أن النيب 
، ويف )٨(ونقلوه عن عمر بن اخلطـاب  )٧(وامرأته )٦(وأبو أمامة )٥(الصوم، منهم أبو طلحة

 اهللا تصومني الدهر وقد ى رسول  :قيل هلا )٩(]أنه [شةويف صحته عنه نظر، وعن عائ
 نكلَو ،رِهالد امِيص نى عهن  اِهللا ولَسر تعمس دقَو ،معن: (( عن صيام الدهر ؟ قالت

مطَفْأَ نر يوم النرِح ويوم طْالفر  

                                                 
 . ) ٢/٧٥٨(النهاية : انظر. التعمق والتكلف يف القول والعمل : التنطع) ١(
النهاية : انظر. البحث عن بواطن األشياء والكشف عن عللها وغوامضها : التشدد، وجماوزة احلد، وقيل :الغلو) ٢(

 .) ٢/٣١٨(النهاية 
ـ ١٠٤برقم  ،التخيري يف الصوم والفطر يف السفر: باب ،الصوم: كتاب) ٤٣٤/ص(رواه مسلم ) ٣(  ،)١١٢١(ـ

 ) . ١٩٤٣(برقم  ،ر واإلفطارالصوم يف السف: باب ،الصوم: كتاب) ٣٦٩/ص(ورواه أيضاً البخاري 
 ) . ٦/٢٨٥(اموع : انظر) ٤(
زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عمرو بن مالك بن عدي بن عمرو بن  :أبوطلحة) ٥(

ختلف يف وفاته فقيل تويف سنة ا ،من كبار الصحابة أبو طلحة مشهور بكنيته ،مالك بن النجار األنصاري اخلزرجي
أربعني سنة فتكون وفاته سنة مخسني أو  إنه صام بعد رسول اهللا : وقيل ،وصلى عليه عثمان بن عفان) هـ٣٤(

  . إحدى ومخسني، واهللا أعلم 
 ] )٣٥٣/ص(تقريب التهذيب  و ،)١٥/ص(مشاهري األمصار  و ،)٣/٥٠٤(طبقات ابن سعدو ،)٢/٥٠٢(اإلصابة [
ابن عجالن بن وهب بن عمرو بن عامر بن رباح بن احلارث  :يقالو ،دي بن عجالن بن والبةص  :أبو أمامة ) ٦(

 ،وعمر وعثمان وعلي  روى عن النيب  ،الصحايب ،احلارث بن سهم بن عمرو بن ثعلبة بن قيس غيالن الباهلي
  ) . هـ٨٦(وقيل سنة ) هـ٨١(وشداد بن بن عمار الدمشقي وغريمها تويف سنة ،بن حبيب عنه سليمانوروى 

، )١/٣٢٠(رجال مسلم و ،)٢/٧٩٢(التعديل والتجريح و ،)٣/٢٣٩(التهذيب ذيب و ،)٣/١٦(سد الغابة أ[ 
 )]٤/٣٢٦(التاريخ الكبري و
 . مل أجد من صرح بامسها  :امرأة أيب أمامة) ٧(
 ) . ٦/٢٨٦(اموع : انظر) ٨(
 . أا ) ب ( يف ) ٩(
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ـ يف كئلَوأُ: (( فقالعن صوم الدهر  عن ابن عمر أنه سئلو )١()) رهالد مِصي ملَفَ ـ ن ا من 
ابِالسقواحتج البيهقي على أنه الكراهة فيه مباروي عن أيب موسى األشعري عـن   )٢()) ني

" ومعىن  )٣()) نيعست دقَع، واذَكَه منهج هيلَع تقَيض رهالد امص نم(( : قـال النيب 
، مث هل )٤(أو ضيقت عليه فال يكون له فيها موضع ،فلم يدخلها، نهع :أي"ضيقت عليه " 

يومٍ : )٥(يومٍ وفطر يوم ؟ قال املتويل هل هو أفضل أو صوم يومٍ أفضـل إن صوم وإفطار، 
شارة  إويف كالم غريه  )٦()) كلذَ نم لَضفْأَ الَ(( لعبد اهللا بن عمرو بن العاص :  لقوله 

 ،صيص احلديث بعبداهللا بن عمرو ومـن يف مثـلِ حالـه   وخت ،شارة  إىل تفضيل السردإ
ومن تأمل حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص : قلت ،وتقديره ال أفضل من هذا يف حقك

 كنإِ: (( قوله وذلك من  ،جزم بأن الكراهة يف السرد ملافيه من املشقة وتفويت احلقوق
ـ  كنإِ:(( ومن قوله  )٨()) )٧(سفْالن تهفَّنو نيعالْ تمجه كلذَ تلَعا فَذَإِ ـ ت نلَ ستطيع   

                                                 
 ).٥٠٧(له ـ يعين صوم الدهرـ برقم ذكر من فعل ذلك وقا) ١/٣١٥(ذيب االثار أخرجه ابن جرير يف )  ١(
، فضل صيام الدهر إذا أفطر األيام اليت زجر عن الصيام فيها :باب ،الصيام: كتاب) ٣/٣١٣(ابن خزمية رواه )  ٢(

إذا مل خيف  من مل ير بسرد الصيام بأساً :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٣٠١(الكربى يف البيهقي و ،)٢١٥٦(، برقم فيها
مسـند الشـاميني   وأبو القاسم الطـرباين يف   ،)٨٢٦٥(برقم  ،أليام اليت ي عن صومهاوأفطر ا ،على نفسه ضعفاً

 ) . ١٩٤٤(برقم ) ٣/١٣٦(
إذا مل خيف على نفسه  من مل ير بسرد الصيام بأساُ :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٣٠٠(الكربى يف البيهقي رواه و)  ٣(

فصـل يف   ،الصوم: كتاب) ٨/٣٤٦(بن حبان او ،)٨٢٦٠(برقم  ،وأفطر األيام اليت ي عن صومها ،نفسه ضعفاً
الرخصة يف صوم الدهر إذا أفطر املـرء   :باب ،الصيام: كتاب) ٣/٣١٢(ابن خزمية و ،)٣٥٨٤(برقم  ،صوم الدهر

 ،يف مسند أيب موسـى األشـعري  ) ٣٢/٤٨٤(سند وأمحد يف امل ،)٢١٥٤(برقم  ،األيام اليت زجر عن الصيام فيهن
 .  موقوف صحيح: سند، قال حمققوا امل)١٩٧١٣(برقم 

 ) ٦/٢٨٦(اموع : انظر) ٤(
 .  مل أعثر عليه) ٥(
: كتاب) ٤٤٧/ص(ومسلم  ،)١٩٧٦(برقم  ،صوم الدهر: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٤/ص( يرواه البخار)  ٦(

 ) . ١١٥٩(ـ١٨١برقم  ،إخل... النهي عن صوم الدهر : باب ،الصيام
: أي أَعيت، كقوله يف احلديث اآلخر: نفهت نفسك): (( ٤/١١٤(قال القاضي عياض يف إكمال املعلم ) ٧(

 . نهِكَت، أي ضعفت وبلغ بك اجلهد منتهاة 
 ،)٣٤١٩(برقم  ،قول اهللا تعاىل وآتينا داود زبوراً: باب ،أحاديث األنبياء:كتاب) ٦٥٧/ص(رواه البخار )  ٨(

 ) . ١١٥٩(ـ١٨٧برقم  ،إخل... النهي عن صوم الدهر : باب ،الصيام: كتاب) ٤٤٩/ص(ومسلم 
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٣٢٥ 

ففي هذا  )٢())اً قَح كيلَع كجِوزل نَّإِاً، وقَح كيلَع كدسجِل نَّإِ:(( ومن قوله )١()) كلذَ
 مصفَ: (( يف قوله وكذلك  ،كله إشارة إىل ماقلناه من أن النهي إمنا هو لتفويت احلقوق

صوم داوانَكَ ،د يصوم يوماً وفْيطر يواًم، الَو يإِف قَا الَذَرإشارة إىل أنه المينعه من  )٣()) ى
فيحتمل أن يقال احلكم يدور  )٤())امِ يلُ الصدعأَ وه:(( وكذلك قال ،اجلهاد والثبوت فيه

وال  ،فوت حقاً من احلقوق الواجبةيدور مع املعىن فمن علم من نفسه أنه يصوم الدهر ال ي
فيظهـر أن   ،واليلحقه ضرر يف بدنه ،وال يفوته شيء من أعمال الرب املطلوبة منه ،املندوبة

  :، وفيه نظر لقولـه  )٥(ألنه زيادة يف الطاعة بال معارض ؛سرد الصوم يف حق هذا أفضل
 ))من رغب عن سنلَي فَتيس ميف اتباعه وكل اخلري  )٦())ي ن ،والعتالْ ارِبمظنكمـا   ة

ا موأن صوم الدهرِ إِ ،أن صوم يومٍ وفطر يومٍ أفضل ،واملختار عندي ماقاله املتويل ،قدمناه
وماذكره األصـحاب   ،، والقلب إليه أميل)٧(ا مكروه كما قاله البغويموإِ ،خالف األوىل

 ،قاله لغري عبداهللا بن عمرو أيضـاً  نيب من ختصيص ذلك بعبد اهللا بن عمرو يرده أن ال
وقـد أطلـق األصـحاب     ،القاضي أبو الطيب  وممن نص على استحباب صوم داود 

، فـيمكن  )٨(خاف تفويت حقٍ ومل يثبتوا هل املراد باحلق الواجب أو املندوبالكراهة ملن 
 //يته حـرام  ، ولكن الواجب تفو))عليك (( املراد الواجب لقوله يف احلديث : أن يقال

 وعلى هذا إذا  ،فيكون االقتصار على الكراهة إذا كان املوجود اخلوف  دون العلم أو الظن
ه راجح على سرد الصوم يكون وخاف تفويت املندوب الذي فعلُ ،تفويت الواجب //أمن

                                                 
: كتاب) ٤٤٧/ص(ومسلم  ،)١٩٧٦(برقم  ،صوم الدهر: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٤/ص( يرواه البخار)  ١(

 ) . ١١٥٩(ـ١٨١برقم  ،إخل... النهي عن صوم الدهر : باب ،الصيام
) ٤٤٨/ص(ومسلم  ،)١٩٧٥(برقم  ،حق اجلسم يف الصوم: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٤/ص( يرواه البخار)  ٢(
 ) . ١١٥٩(ـ١٨٢برقم  ،إخل... النهي عن صوم الدهر : باب ،الصيام: كتاب) ٤٤٨/ص(
 . التخريج السابق : انظر)  ٣(
 ) . ١١٥٩(ـ١٨١برقم  ،إخل... النهي عن صوم الدهر : باب ،الصيام: كتاب) ٤٤٧/ص(رواه مسلم )  ٤(
 .  )٧١٦/ص(شرح النووي على مسلم : انظر) ٥(
) ٥٤٩/ص(ومسلم  ،)٥٠٦٣(برقم  ،الترغيب يف النكاح: باب ،النكاح: كتاب )١٠٠٥/ص(رواه البخاري ) ٦(
 ) . ١٤٠١(ـ٥برقم  ،إخل...استحباب النكاح : باب ،النكاح: كتاب) ٥٤٩/ص(
 ) . ٣/١٨٨(التهذيب : انظر) ٧(
 ) . ٦/٢٨٥(اموع  ،)١/٣٤٥(واملهذب  ،)٣/١٨٨(التهذيب : انظر) ٨(

/١٧٣

/٥٠ 
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على هذا التقدير إىل ثالثـة  الدهرِ  ، فقد انقسم صوم)١(يومٍ وفطر يومٍ يف حقه أفضلصوم 
 إىل قسمني فقط، فاضلٌ فيكون منقسماًَ ،، وميكن أن يكون املراد باحلق كل مطلوبأقسام

  . ومل أر من صرح يف ذلك بشيء   ،ومكروه
وحكـاه   ،لونذر صوم الدهر انعقد نذره ولزمه الوفاء به هكـذا قـالوه  : فـرع

ـ  ،أنه الخالف فيه )٣(، وادعى املصنف)٢(الروياين عن ابن سريج تثىن منـه  وينبغي أن يس
ومن العجب أن صاحب التهذيب صرح  ،فاليصح فيها ،الصورة اليت حيكم فيها بالكراهة

كـان  ألنه وإن  ؛ينبغي أن اليصح نذره مطلقاً: ، وأنا أقول)٥(، وبانعقاد النذر)٤(بالكراهة
على عبد اهللا بن عمـرو   وهلذا املعىن رده النيب  ،اآلن قادراً فال يأمن يف املستقبل العجز

نه مىت شـق  إوإمنا يظهر القول بعدم كراهيته على املذهب إذا كان بغريِ إلزام حىت  ،وغريه
 ،وإذا انعقد استثين منه العيد والتشريق ورمضان والكفارة اليت عليه حال النذر ،عليه تركه

وإن أفطر يف رمضان قدم قضاؤه  ،أما الطارئة فاملذهب  أنه يصوم عنها ويفدي عن النذر
  :، وإن كـان بعـذر فوجهـان   )٧(، مث إن أفطر متعـدياً لزمتـه الفديـة   )٦(على النذر

ر يوماً فـال جيـوز قضـاؤه يف    ولو أفط ،أيضاً القضاِء مستثناةً ويكون أيام ،أصحهما ال 
، )٩(فيه وجهان يف البحر ؟أوال يصح أداًء وال قضاًء  ؟، فلو فعل فهل يصح قضاًء )٨(غريه
وإذا قلنا  ،فصام فيه نفالً أو فرضاً آخر ،بعينه ، ومها كوجهني فيمن نذر صوم يومٍ)٩(البحر

ويف البحر احتمـالُ وجـه    ،اكهرمن استد سيِألنه أَ ؛قلنا اليصح يلزمه اإلطعام يف احلال
، )٢(ملا ترك من األداء يف ذلك اليـوم  دميلزمه الْ: )١(قال اإلمام، ، وإذا قلنا يصح)١٠(آخر

                                                 
 . ) ٤/١١٦(إكمال املعلم : انظر) ١(
 ) .٤/٣٤٥(حبر املذهب : نظرا) ٢(
 ) . ٦/٢٨٧(اموع : انظر) ٣(
 ) . ٣/١٨٨(التهذيب : انظر) ٤(
 ) . ٣/١٩٠(املصدر السابق  : انظر) ٥(
 ) . ٨/٢٩٢(واموع  ،)٢/٥٨٢(روضة الطالبني : انظر) ٦(
 ) . ١/٤٣٩(مغين احملتاج و ،)٢/٥٨٢(روضة الطالبني : انظر) ٧(
 . ))ولو أفطر يوماً فال سبيل إىل قضائه الستغراق العمر ): (( ٢/٥٨٢(طالبنيقال النووي يف روضة ال) ٨(
 ) .٤/٣٤٥(حبر املذهب : انظر) ٩(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ١٠(

 א

א
א

 א
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 ،تفريعاً على أنه يصوم عن امليـت ، حياته وهل جيوز أن يصوم عن املفطر املتعدي وليه يف
وفيه احتمال من جهة أنه قد يطرأ عـذر   ،الظاهر جوازه لتعذر القضاء منه: )٣(قال اإلمام

وقد يستفاد مماذكره اإلمـام أنـه إذا    .ويتصور تكلف القضاء منه  ،يجوز ترك الصوم له
، )٤(يلزمه  أن يسـافر ليقضـي  سافر قضى ما أفطر فيه متعدياً وينساق النظر إىل أنه هل 

: فيه وجهـان ؟ وهل عليه اإلطعام يف احلال  ،له الفطر ولوسافر من نذر صوم الدهر حلَّ
قالـه   نذر صوم يوم آخر مل ينعقد نذره ولو ،عدم الوجوب  )٥(املذكور منهما يف الرافعي
رأة صـوم  وإن نذرت امل ،ويتجه أن يكون كنذر الشيخ اهلرم: )٦(الرافعي، قال ابن الرفعة

وال جيـوز  ، )٧(وإن أذن ومل تصم لزمتها الفدية ،فدية الدهر فلزوجِها منعها والقضاء وال
وال حيرم، فلو صـامت  يكره : وقيل، )٨(للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إال بإذنه

)٩(وإن كان حراماً// صح باالتفاق، 
وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل بقية أحكـام صـومها يف    

  . النفقات  كتاب
بعذر كـان  ) والقضاء  ،ومن تلبس بصومِ تطوعٍ  أو صالتِه فله قطعهما: ( قال
، )١١(خـالف األوىل ال مكـروه  : وقيل ،)١٠(لكن يكره اخلروج بغري عذر ،أو بغري عذر

                                                                                                                                            
 .  )١٨/٤٥٤(اية املطلب : انظر) ١(
 ) . ٨/٢٩٢(واموع  ،)٢/٥٨٢(روضة الطالبني : انظر) ٢(
 .  )١٨/٤٥٤(اية املطلب : انظر) ٣(
 ) .٤/٣٤٥(حبر املذهب : انظر) ٤(
 ) . ٣/٢٤٨(العزيز : انظر) ٥(
 . خمطوط ) أ / ٤/٥٨(كفاية النبيه : انظر) ٦(
 ) . ٦/٢٨٧)واموع  ،)٢٥٣/ ٢(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٤٨(العزيز: انظر) ٧(
البخـاري  ىل مـارواه  وهو إشـارة إ ) . ٦/٢٨٩(واموع  ،)١/٣٤٥(املهذب  ،)٣/٢٠٢(التهذيب : انظر) ٨(
: كتاب): ٣٩٥/ص(، ومسلم )٥١٩٢(صوم املرأة بإذن زوجها تطوعاً، برقم : كتاب النكاح، باب): ١٠٢٩/ص(

ال  : (( قال أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أيب هريرةَ ) ١٠٢٦(ـ٨٤ما أنفق العبد من مال مواله، برقم : الزكاة، باب
 ومصأَنْ ت أَةرلْملُّ لحيإال بِإِذْنِه داها شهجوزو . (( 

 ) . ٦/٢٨٩(اموع : انظر) ٩(
 ) .٦/٢٨٨(واموع  ،)٢/٢٥١(وروضة الطالبني  ،)٣/١٨٧(التهذيب : انظر) ١٠(
 ) . ٦/٢٨٨(اموع : انظر) ١١(

/٢٨٩ 

 א
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 ، ومن األعذار أن يشق علـى )١(ويستحب قضاؤه يف احلالني ،واخلروج بعذر الكراهة فيه
يلزمـه  : )٣(وأبو ثور )٢(وقال مالك ،ستحب الفطر ليأكل معهفي ،ضيفه أو مضيفه صومه

: )٤(وقال أبو حنيفـة  ،وإن خرج بعذر فال قضاء ،فإن خرج بال عذر لزمه القضاء ،اإلمتام
وإن خرج لغري عذر فعليه القضاء   ،فإن خرج منهما لعذر لزمه القضاء وال إمث ،يلزمه اإلمتام

ن عليه جاز اخلروج منـها  ها عليه فبان أا مل تكتفاق لوشرع يف صالة ظنوباال .واإل مث 
، فإن مكث بعد العلم ساعة مث أراد أن خيرج كان على اخلالف )٦(وال قضاء )٥(حال علمه

ـ الن يلَع لَخد ((:لنا ماروت عائشة رضي اهللا عنها قالت ،اخلالف بيننا وبينه  اتذَ  يبِ
يالَقَمٍ فَو: لْه عنكُدم لْقُ ؟ ٌءيِشإِفَ: الَقَ ،ا الَنذَي إِناً صائثُ ،مأَ متانا يوـ م اً آخـ لْقُفَ، ر ا ن
يارأُ اِهللا ولَسهدلَ ينا حيرِأَ: الَقَفَ سنِيقَلَفَ ،يهأَ دصبحت صائ٧(رواه مسلم )) لَكَأَفَ اًم( ،

ـ  تحبصأَ تنكُ دقَ: الَقَ مثُ لَكَأَفَ ((ويف رواية ملسلم  صائأيب داود   )٨())اً م ويف روايـة
س يا حنلَ يدهأُ اِهللا ولَسارا ينلْقٌفَ ((:شرط البخاري ومسلم، قالت عائشة  واسناده على

 ((: رواية قالـت  ، هذا لفظه، ويف)٩( )) رطَفْأَاً ومائص حبصأَفَ، هيِنِدأَ: الَقَفَ ،كلَ اهنسبحفَ

ودلَخ لَعي يوأَ: الَقَاً فَمعندك لْقُ[ يٌءشت :نعفْاً أُذَإِ: الَقَ )١٠( ] مطر كُ نْإِونفَ تـ ر ضت 

                                                 
 ) . ٣/٢٤٤(العزيز : انظر) ١(
 .  )٣/٣٥٥(واالستذكار  ،)٢/٢٦٨(الزرقاين  حاملوطأ مع شر: انظر) ٢(
 ) . ٦/٢٨٩(واموع  ،)٣/٢١٢(حلية العلماء : انظر) ٣(
 ) . ٥/٦٤(بدائع الصنائع و ،)٣/٦٩(املبسوط للسرخسي : انظر) ٤(
وجوب حقه  يفالنه متيقن أا ليست عليه فكان  ؛إمتامها.... إشارة  ،قوله يلزمه( مانصه ) ج ( يف هامش ) ٥(

 . ا إحل، مل أستطع قراء .... اخلروج 
 ) .٣/١٨٧(التهذيب : انظر) ٦(
وجواز فطر  ،جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال: باب ،الصيام: كتاب) ٤٤٥/ص(رواه مسلم ) ٧(

 ) .١١٥٤(-١٧٠برقم . من غري عذر  الصائم نفالً
فطر وجواز  ،جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال: باب ،الصيام: كتاب) ٤٤٥/ص(رواه مسلم ) ٨(

 ) .١١٥٤(-١٦٩برقم . من غري عذر  الصائم نفالً
حسن : قال األلباين  ،)٢٤٥٥(برقم  ،يف الرخصة يف ذلك: باب ،الصوم: كتاب) ٢٧٨/ص(رواه أبو داود )  ٩(

 ) . ٢/٨٢(صحيح سنن أيب داود : انظر ،صحيح
 . والتصحيح من الدارقطين والبيهقي ، ساقط من مجيع النسخ) ١٠(
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الصوم (( ذا اللفظ  وقال إسناده صحيح رواه الدارقطين والبيهقي)ويف البخـاري أن   ،)١
ـ أَفَ ،لَكُأَت ىتلٍ حآكا بِنا أَم: لَاقَ مائي صنإِفَ لْكُ (( :)٣(لسلمان قال )٢(أبا الدرداء  ،لَكَ

 انَا كَملَفَ ،من الَقَفَ  ومقُي بهذَ مثُ ،امنفَ من الَقَ  ومقُياِء لدرو الدبأَ بهذَ لُياللِّ انَا كَملَفَ
من اللِّ رِآخالَقَ لِي لْسفَ ،اآلنَ مِقُ: انُملَّصلَ الَقَفَ ،ايه لْسنَّإِ: انٌم لـ ر ـ لَع كبِ يك ـ ح  ،اًقَ
ولِسفْنك لَعيك اًقَح، َألوهلك لَعيك أَفَ ،اًقَحكُع لَّط ذي حقَقٍ  حـ  ،ه أَفتى ـ الن   يبِ
قال رسـول  : قالت )٥(، وعن أم هانئ)٤( )) انُملْس قدص : يبِالن الَقَفَ، هلَ كلذَ ركَذَفَ

ـ  نْإِو امص اَءش نْإِ هِسفْن ريمأَ وعطُّتمالْ مائالص )):اهللا  ـ فْأَ اَءش رواه أبـو داود  ))  رطَ
، ولوصح محل )٢(، وأما احلديث الذي فيه األمر بالقضاء فضعيف)١(وإسناده جيد )٦(وغريه

                                                 
الكـربى  يف البيهقـي   و ،)٢٢١٢(بـرقم   ،تبييت النيـة : باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٥٥(رقطين رواه الدا)   ١(
رواه مسـلم مبعنـاه   و ،)٨١٢٧(بـرقم   ،صيام التطوع واخلروج منه قبل متامه :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٧٤ج
من غـري   ائم نفالًوجواز فطر الص ،جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال: باب ،الصيام: كتاب) ٤٤٥/ص(

 ) . ١١٥٤(-١٦٩برقم . عذر 
واختلف يف اسم أبيه  .عامر وعومير لقب : عومير، وقيل :واختلف يف امسه فقيل ،مشهور بكنيته: أبو الدرداء)  ٢(

اخلزرجي، تويف بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي األنصاري  أو زيد الك أو ثعلبة أو عبد اهللا،عامر أو م :أبيه فقيل
  . غريذلك، : ، وقيل)هـ٣٢(سنة 

تقريـب التهـذيب   و ،)٤٢/ص(مـن يعـرف بكنيتـه    وأمساء  ،)٤/١٦٤٦( االستيعاب، و)٤/٦٢٠(اإلصابة  [
 ) ]٧٥٩/ص(
صله من أويعرف بسلمان اخلري كان  إنه موىل رسول اهللا  :سلمان الفارسي يقالأبو عبد اهللا،   :سلمان)  ٣(

  ) . هـ٣٤(ة ، صحايب جليل أول مشاهده اخلندق، تويف سنفارس
 )]٣٩٨/ص(، تقريب التهذيب )١/٤٦٦(الكىن واألمساء ، و)٢/٦٣٤(االستيعاب [
 ) . ١٩٦٨(برقم  ،من أقسم على أخيه ليفطر يف التطوع: باب ،الصوم: كتاب) ٣٧٣/ص(رواه البخاري )  ٤(
: امسها فاختة، وقيل: وأخت علي أيب طالب، قيل  ، ابنة عم النيباهلامشيةبن هاشم بنت أيب طالب : أم هانئ)  ٥(

  خالفة معاوية واألول أشهر، توفيت يف  هند، :وقيلفاطمة، : وقيل
 )] ١٣٨٦/ص(تقريب التهذيب ، و)٢/٥٢٨(الكاشف ، و)٤/١٩٦٣(االستيعاب ، و)٨/٤٨٥(اإلصابة [ 
 ،مالصو: كتاب) ١/٦٠٤(املستدرك رواه احلاكم يف وقد . يف ثالث نسخ مطبوعة  ،مل أعثر عليه يف أيب داود)  ٦(

صيام التطوع واخلروج منه قبل  :باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٧٦(الكربى يف البيهقي و ،)١٥٩٩(برقم  ،مالصو
 ،)٧٣٢(برقم  ،ماجاء يف إفطار الصائم املتطوع: باب ،الصوم: كتاب) ١٤٠/ص(والترمذي  ،)٨١٣١(برقم  ،متامه

 . )٢٦٨٩٣(برقم  ،مسند أم هانئ) ٤٤/٤٦٣(وأمحد 
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تكـن  ، ومن دخل حج تطوعٍ أو عمرة تطوعٍ أو يظنها عليه فلم )٣(ستحبابمحل على اال
  .  )٤(وجيب القضاء// مها فإن أفسدمها لزمه املضي يف فاسد ،لزمه إمتامها

: قال املتويل ،إذا أفطر يف أثناء النهار هل يكون مامضى قربة يثاب عليه:  فـرع
مامضى ال يبطل بل يثـاب  : وحكي عن الشافعي أنه قال ،ألن العبادة مامتت ؛املذهب ال

)٦(ل عليه، وروي عن ابن عباس مايد)٥(عليه
 .  

وهو صوم مـن   ،ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه إن كان على الفور: ( قال
وأمـا   ،، وهي الصحيحة)٨(طريقة املراوزة )٧(]هي[كون هذا على الفور ) تعدى بالفطر 

وإذا قلنا إنه على الفور فال إشـكال يف   ،القضاء على التراخي مطلقاً: العراقيون فيقولون
فإنه ال جيوز اخلروج منه بالخـالف يف الصـوم والصـالة     ،املضيق حترمي قطعه كاألداء

  .  )٩(وغريمها

                                                                                                                                            
 عمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النيب وال ،وحديث أم هانئ فيه مقال )١٤٠/ص(قال الترمذي )  ١(

 وهو قول سـفيان الثـوري وأمحـد    ،ن يقضيهأفطر فال قضاء عليه إال إن حيب إ أن الصائم املتطوع إذا ،وغريهم
 . والشافعي  إسحاقو
  ،)٨١٤٧(برقم  ،رأى عليه القضاءمن : باب ،الصيام: كتاب) ٤/٢٧٩(الكربى يف البيهقي  يشري إىل مارواه) ٢(

 أصبحتا صائمتني متطوعتني فأهدي هلما طعـام  ،رضي اهللا عنهما ،بلغين أن عائشة وحفصة((  :بن شهاب قالاعن 
إين أصبحت أنا وعائشة صائمتني  ،يا رسول اهللا :فقالت حفصة :قالت عائشة ، فأفطرتا عليه فدخل عليهما النيب

هـذا   :قال البيهقـي  ،))آخر  اقضيا مكانه يوماً:  فقال رسول اهللا   ،فطرنا عليهوأهدي لنا طعام فأ ،متطوعتني
: كتـاب ) ١/٣٠٦(وطأ املورواه عن الزهري  أيضاً  مالك يف  . احلديث رواه ثقات احلفاظ من أصحاب الزهري 

مل يـروه عنـه ـ    إنه ): (( ٣/٣٥٤(قال ابن عبد الرب يف االستذكار . ) ٦٧٦(برقم  ،قضاء التطوع: باب ،الصيام
 )) . وحفاظ ابن شهاب يروونه مرسالً: (( مث قال ،))مالك ـ إال من ليس بذاك من أصحابه : يعين

 ) . ٦/٢٩١(اموع : انظر) ٣(
 ) .٦/٢٨٨(املصدر السابق : انظر) ٤(
 ) . ٣/٢١١(اية احملتاج و ،)١/٤٤٨(مغين احملتاج : انظر)  ٥(
 . ر عليه مل أعث)  ٦(
 ) .ب ( ن ساقط م)  ٧(
 ،وإمام هذه الطريقة أبو بكر القفـال املـروزي   ،هي طريقة اخلراسانيني من فقهاء الشافعية: طريقة املراوزة  )٨(

قول أصـحابنا  ): (( ١/٣٢٦( يف الطبقات قال تاج الدين السبكي. ويعرف بالقفال الصغري تلميذ أيب زيد املروزي 
 )) .  ومها عبارتان عندهم عن معرب واحد ،وتارة قال املراوزة ،تارة قال اخلراسانيون

 ) . ٢/٢٥١(واموع  ،)٢٥٢/ ٢(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٤٤(العزيز : انظر) ٩(

/١٧٤ 

 א
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إذا مل ) بأن مل يكن تعدى بـالفطر  وكذا إن مل يكن على الفور يف األصح: ( قال
ومل أرهم ذكروا فيه الوجه الذي يف الصـالة، وإذا كـان    ،بالفطر فالقضاء موسع يتعد

ج منه على الوجهني فيما إذا أصبح املسافر صائماً موسعاً خرج القاضي حسني جواز اخلرو
  ومقتضـاه أن يكـون  الصـحيح هنـا      ،وقد تقدم أن الصحيح اجلواز ،هل له أن يفطر

، لكـن الـذي قالـه    )٤(، والبغوي)٣(، واإلمام الغزايل)٢(، وهو الذي قاله القفال)١(اجلواز
إن كـالم  : )٨(ال الرافعـي ، وق)٧(عن نصه يف األم )٦(، وحكاه صاحب املعتمد)٥(الروياين

كما لو شرع يف الصالة يف أول الوقـت   ،األكثرين يقتضي ترجيحه أنه حيرم اخلروج منه
، وحكوه عن نصه، خالفاً لإلمـام  )٩(على ماقاله مجهور األصحاب، فإنه ال جيوز قطعها

ـ   ،والعذر به فيلزمه إمتامه، ألنه صار متلبساًَ بفرض ؛والغزايل واز وحيتاج الذين قـالوا جب
ومن نذر صوم يوم  ،إىل الفرق بينهما، ومل يقولوا به يف األداء املوسع، اخلروج يف القضاء

ومن نذر الصدقة يف يومٍ معـني لـه تقـدميها     ،معني أو الصالة فيه فليس له تقدميها عليه
  .)١٠(عليه

  
 

  
  
  

                                                 
 ) . ٢/٢٥٠(واموع  ،) ٢٥٠/ ٢(روضة الطالبني : انظر) ١(
 ) . ٣/٢١٢(حلية العلماء : انظر) ٢(
 ) . ٢/٥٥٥(الوسيط : انظر) ٣(
 ) . ٣/١٨٧(التهذيب : انظر) ٤(
 ) . ٤/٣٣٥(حبر املذهب : انظر) ٥(
 ) . ٣/٢٤٥(العزيز : انظر) ٦(
 ) .  ٣/٤٣٩( األم: انظر) ٧(
 ) . ٣/٢٤٥(العزيز : انظر) ٨(
 ) . ٢٠٧/ص(كفاية األخيار : انظر) ٩(
 ) .٤/٣٤٦(حبر املذهب : انظر) ١٠(
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حتقيق كتاب 
  االعتكاف
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  االعتكافكتاب 
اً كان أو إمثاً، هكـذا قالـه   لزوم املرِء شيئاً، وحبس نفسه عليه، بِر: هو يف اللغة

اللبث يف املسجد من شخص خمصوص بقصـد  : ، ويف الشرع)١(الشافعي يف سنن حرملة
عكف على الشيء يعكف ـ ويعكف بضم الكاف وكسرها ـ عكفـاً    : ، يقال)٢(القربة

، واعتكف أي أقبل عليه مواظباً، وعكفته أَعكُفُه وأَعكفُـه بضـم الكـاف    )٣(وعكوفاً
إن : )٦(، وقـال ابـن الرفعـة   )٥(، ويسمى االعتكاف جـواراً )٤(عكوفاً الغري  وكسرها

االعتكاف يف الشرع اللبث واإلقامة يف املسجد بقصد القربة من مسلمٍ عاقلٍ طاهر مـن  
اجلنابة واحليض والنفاس، صاحٍ كاف نفسه عن قضاء شهوة الفرج مع التـذكر، وفيـه   

  . )٧(ماقدمناه يف حد الصوم
، وقد سبق يف كتاب الصـوم شـيء مـن    )٨(باإلمجاع)  ستحب كل وقتهو م (:قال

)١٠(، وال جيب إال بالنذر)٩(األحاديث الواردة فيه
 .  

سبق اسـتحباب  ) ويف العشر األخري من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر :( قال
، ولك أن جتعل احلكم واحـداً،  )١١(االعتكاف يف العشر األخري، واألحاديث الدالة عليه

املقصـود  ، ولك أن تقول )١٢(رِر هنا ألجل طلب ليلة القدر كما يقتضيه كالم الرافعيكُ

                                                 
 ) . ٦/٣٢٣(واموع  ،)٣/٥٦٥( والبيان  ،)٤/٣٥٠حبر املذهب : انظر) ١(
 ) . ٦/٣٢٣(واموع  ،)٣/٥٦٥(البيان  :انظر) ٢(
 )  . ٢/٢٤٣(النهاية : انظر) ٣(
 ) . ٢١٩/ص(واملصباح املنري  ،)٦/٣٨٥(لسان العرب : انظر) ٤(
 ) . ٦/٣٢٣(اموع : انظر) ٥(
 . خمطوط ) أ  ٤/٦١(كفاية النبيه : انظر) ٦(
 ) . ٩٦/ص(حد الصوم : انظر) ٧(
 .) ١/٢١٩(اإلفصاح ، و)٦/٣٢٣(ع امو، و)٣/٢٤٩(العزيز: انظر) ٨(
 .  ) ٢٢٧/ص: (انظر) ٩(
النهاية يف : انظر. هو أن يوجب على نفسه أمراً مل يكن واجباً عليه من عبادة أو صدقة أو غري ذلك : النذر) ١٠(

 ) . ٦/٣٢٣(واموع  ،)٣/٥٦٥(البيان : ، وانظر)٢/٧٢٨(عريب احلديث 
 ) .  ٢٢٧/ص: (انظر) ١١(
 ) . ٣/٢٤٩(ز العزي: انظر) ١٢(
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، )١(معتكفـاً  فيه كما ستقف عليه فيما إذا نذر أن يصوم ، ووصفاًهناك كونه سنة للصوم
واملقصود هنا استحبابه يف نفسه ألجل ليلة القدر، واحلكمان متغايران، وباجلملة طلب ليلة 

ولقوله  )٢(R  Q  P  O         N  Mz   } : العبادة والدعاء فيها سنة لقوله تعاىل القدر، وكثرة
  :))رِ فلَةَ الْقَدا لَيورحرِ اَألتشي الْعرِ ماخوانَ نضم٣(متفق عليـه  ))ر( ،]  ويف روايـة

  :  الصحيحني عنـه  ويف  )٥(])٤())رمضانَ نالْعشرِ الْأَواخرِ م ني الْوِترِ مف ((: البخاري
وليلة القدر أفضل ليايل  )٦()) ذَنبِه نا تقَدم مم هلَيلَةَ الْقَدرِ إِميانا واحتسابا غُفر لَ اممن قَ ((

يفرق فيها كل أمرٍ حكيم وهي اليت  ،)٧(]قبلها[وهي خمتصة ذه األمة مل تكن ملن  ،السنة
ألن؛ : وقيل ،ومسيت ليلة القدر أي ليلة احلكم والفصل ولعظم قدرهاعلى الصواب فيهما، 

والسنة ملن أراد اعتكاف العشـر  .  )٩(غري ذلك: وقيلاملالئكة فيها،  )٨(]من[األرض تضيق
األخري أن يدخل املسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين، وخيرج بعد غروب الشـمس  

فيه صالة العيد أو خيرج منـه إىل املصـلى    ليلة العيد، ولومكث فيه ليلة العيد حىت يصلي
  .  )١٠(لصالة العيد كان أفضل

                                                 
 . ) ٣٥٣/ ص: (انظر) ١(
 .  ٣: سورة القدر اآلية)  ٢(
برقم  ،حتري ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر: باب ،فضل ليلة القدر: كتاب) ٣٨٢/ص(رواه البخاري)  ٣(
وبيان حملها وأرجى  ،واحلث على طلبها ،فضل ليلة القدر:باب ،الصيام: كتاب) ٤٥٥/ص(ومسلم  ،)٢٠٢٠(
 ) . ١١٦٩(ـ٢١٩برقم  ،قات طلبهاأو
برقم  ،حتري ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر: باب ،فضل ليلة القدر:  كتاب) ٣٨١/ص(رواه البخاري )  ٤(

 ).٢٠١٧(برقم 
 ) . ب ( ساقط من ) ٥(
ومسلم ) ٢٠١٤(برقم  ،فضل ليلة القدر: باب ،فضل ليلة القدر:  كتاب) ٣٨١/ص(روه البخاري )  ٦(
 ) .٧٦٠(ـ ١٧٥برقم  ،الترغيب يف قيام رمضان: باب ،الصالة: كتاب) ٢٩٩/ص(
 .) ٦/٣١٥(، واملثبت موافق ملا يف اموع قبلنا) ب ( يف ) ٧(
 . ، ويف تفسري الزخمشري  عن على) أ ( يف ) ٨(
 . ) ٤/٤٧٧(، وتفسري البغوي )٣٢/٢٨(الزخمشريتفسري : انظر) ٩(
 ) . ٦/٣٢٣(موع وا ،)٢/٢٥٥(روضة الطالبني : انظر) ١٠(

א
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)١(ولو نذر اعتكاف العشر األخري لزمه أن يدخل قبل ليلة احلادي والعشرين
وقال  ،

وليلة كـل يـوم    )٣(أن العشر اسم لأليام والليايل: ، لنا)٢(قبل طلوع فجره: وقال أبو ثور
 الشهر أو نقص؛ ألن العشر اسم ملابني العشرين إىل سابقة عليه، وخيرج ليلة العيد سواٌء مت

، ولو نذر اعتكاف عشرة أيام من آخره فكان الشهر ناقصاً اعتكف بعـد  )٤(آخر الشهر
.  )٥(الشهر يوماً آخر لتمام العشرة؛ ألن العشرة عبارة عن عشرة آحاد خبـالف العشـر  

فلو فعـل   )٦(قص الشهرويستحب يف هذه الصورة أن يعتكف يوماً قبل العشر الحتمال ن
)٧(هذا مث بان نقص الشهر قطع البغوي أنه جيزئه عن قضاء يومٍ

حيتمل أن : )٨(قال املصنف ،
  .أن يكون فيه خالف كالوجهني فيمن توضأ احتياطاً فبان حدثه 

)  والعشـرين  )٩(]أو الثالث [رمحه اهللا إىل أا ليلة احلادي وميل الشافعي : (قال
يف العشر األواخر يف ليلة معينة منه يف نفس األمر التنتقل عنـها   أي مع قوله إا منحصرة

  //وإن كانت مبهمة علينا، وكل ليايل العشر حمتملة هلا لكـن ليـايل الـوتر أرجاهـا،     
، )١١(األوتار ليلة احلادي والعشرين أو الثالث والعشرين كمـاذكر املصـنف   )١٠(]وأرجا[

مـذهب  : ندنيجي هذا عن القدمي، وقـال ، ونقل الب)١٢(وعلى هذا يدل نصه يف املختصر
الشافعي أن أرجاها ليلة إحدى وعشرين، وذكر أن بعد الليلتني املذكورتني ليلـة سـبعٍ   

، فإن مل يكن بني القدمي واجلديد اختالف، كما أومهه كـالم البنـدنيجي،   )١٣(وعشرين
                                                 

 ) . ٣/٢١٩(حلية العلماء : انظر) ١(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٢(
 ) . ٦/٣٣٣(اموع : انظر) ٣(
 ) .٣/٢٢٥(والتهذيب  ،)١/٣٥١(املهذب : انظر) ٤(
 ) . ١/٣٥١(املهذب : انظر) ٥(
 ) . ٦/٣٣٣(اموع : انظر) ٦(
 ) . ٣/٢٢٥(التهذيب : انظر) ٧(
 ) . ٦/٣٣٣(اموع : انظر )٨(
 ) .ب ( ساقط من ) ٩(
 ) . أ ( ساقط من ) ١٠(
 .  )٦/٣١٥(، واموع)٢/٢٥٦(ويف روضة الطالبني  يف املنت) ١١(
 ) . ٨٧/ص(خمتصر املزين : انظر) ١٢(
 ) . ٦/٣١٥اموع : انظر) ١٣(

א

א
א

/١٧٥ 
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٣٣٦ 

رين، مث بقيـة  فليكن أرجاها ليلة احلادي والعشرين، مث الثالث والعشرين، مث السابع والعش
يدل على  والثلث :األوتار، مث األشفاع من العشر األخري، ورأيت يف اإلمالء قال الشافعي

أن ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان دون غريه، والذي يشبه أن يكون ليلة إحدى 
 :حامـد قال أبـو   :)٢(، وقال الروياين)١(وعشرين، وال أحب ألحد ترك طلبها فيها كلِّها

ليلة إحـدى  املذهب أا ليلة إحدى وعشرين، نص عليه  يف اإلمالء، ويدل على رجحان 
حديث // ضمن  يف يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب  وعشرين ما

 ،لَةَ وِتـرٍ ا لَيهتيرِإِني أُ ((:وفيه وقال)) واخرِ إِنها يف الْعشرِ اَأل :ثُم أُتيت فَقيلَ يل ((: قال
إِواٍءنمنيٍ وا يف طهتبِيحص دجي أَس، و رِينشعى ودإِح لَةمن لَي حبقَفَأَصقَ دحِ لَإِ امبي الص

ة صال نفَخرج حني فَرغَ م ،فَأَبصرت الطِّني والْماَء، )٣(فَوكَف الْمسجِد ،فَمطَرت السماُء
، )٤())ا هي لَيلَةُ إِحدى وعشرِينذَوإِ ،أَنفه فيهِما الطِّني والْماُء ةُنبَرأَوجبِينه و ة الصبحِصال

 أن رسـول اهللا   )٥(وحديث ليلة ثالث وعشرين يف مسلم عن عبـداهللا بـن أنـيس   
فَمطرنا  :قال  ،أَسجد يف ماٍء وطنيٍصبحها ي نِأٌراو ،ِسيتهانأُ ثُمأُرِيت لَيلَةَ الْقَدرِ ((:قـال

علَـى  الطِّـنيِ  الْماَء وأَثَر فَانصرف وإِنَّ   اللَّه رسولُفي لَيلَةَ ثَالَث وعشرِين، فَصلَّى بِنا 
 هتهبج هفأَنو . ((َقُـولُ     :الَقسٍ يـيأُن اِهللا بِـن ـدبكَـانَ عـرِ  : وشعو ثَـالَثين)٦(،  

   

                                                 
يعين حديث أيب  ،ه هذا احلديثوالذي يدل علي: وإمنا قال ،دون ذكر الثلث) ٨٧/ص(خمتصر املزين : انظر) ١(

 .  سعيد اخلدري 
 ) . ٤/٣٥٣(حبر املذهب : انظر) ٢(
)٣ (كَوالْ فمجِسقال ابن األثري يف النهاية : د)وقال الفيومي يف )) . وكف البيت والدمع إذا تقاطر ): ((٢/٨٧٥

 )) .  قليالً وكف البيت باملطر، والعني بالدمع إذا سال قليالً): (( ٣٤٥/ص(يف املصباح املنري
بـرقم   ،حتري ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر: باب ،فضل ليلة القدر: كتاب) ٣٨١/ص(رواه البخاري ) ٤(
 ).١١٦٧(ـ ٢١٥برقم  ،فضل ليلة القدر واحلث على طلبها: باب ،الصيام: كتاب) ٤٥٤/ص(ومسلم  ،)٢٠١٨(
حليف بين سلمة مـن   ،بن أسعد بن حرام بن حبيب بن مالك عبد اهللا بن أنيس ،أبو حيىي: عبد اهللا بن أنيس)  ٥(

    . )هـ٥٤(، تويف سنة وروى عنه أوالده وجابر بن عبداهللا ،وروى عن النيب  ،وأحداً بدراًالعقبة وشهد  ،األنصار
 )]٤٩٢/ص(، وتقريب التهذيب )١١٨/ص(طبقات خليفة و ،)٣/٨٦٩(االستيعاب و ،)٤/١٣(اإلصابة [ 
وبيان حملها وأرجى أوقات  ،فضل ليلة القدر واحلث على طلبها:باب ،الصيام: كتاب) ٤٥٥/ص(رواه مسلم )  ٦(

 ) .١١٦٨(ـ٢١٨برقم  ،أوقات طلبها

/٥٢ 
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٣٣٧ 

إا متنقلة يف ليايل العشر األواخر تنتقـل يف   :)٣(، وأبو ثور)٢(، وابن خزمية)١(وقال املزين
وهـذا   :قال املصنف ،)٤(بعض السنني إىل ليلة ويف بعضها إىل غريها، مجعاً بني األحاديث

)٥(هو الظاهر املختار
لعشر يطلبها يف مجيع رمضان، ويف ا: وغريه )٦(وقال صاحب التنبيه ،

إنـه  : األخري أكثر ويف ليايل الوتر أكثر، ووافقه على هذا املعىن احملاملي يف التجريد، وقال
إنك التكاد جتده : )٩(وقال الرافعي ،)٨(، واقتضى كالم الغزايل أنه وجه)٧(مذهب الشافعي

جتده يف شيء من كتب املذهب، وكأنه مل يقف على كالم احملاملي، وممن قال باحتماهلـا  
)١٠(ان ابن عمر ومجاعة من الصحابةيف كل رمض

وفيه حديث يف سنن أيب دواد عن ابـن   
هـي فـي كُـلِّ    : وأَنا أَسمع عن لَيلَة الْقَـدرِ فَقَـالَ   سئلَ رسولَ اِهللا  ((: عمر قال
روياه موقوفـاً علـى ابـن     )١٣(وشعبة )١٢(، إسناده صحيح إال أن سفيان)١١())رمضانَ

                                                 
 ) . ٦/٣١٦(اموع النووي يف و ،)٤/٣٥٣(حبر املذهب مل أجده يف املختصر، وقد نقله الروياين يف  )١(
 ) . ٣/٣٢٧(صحيح ابن خزمية : انظر) ٢(
 ) . ٦/٣١٨(اموع : انظر) ٣(
 . ) ٧٢٣/ص(على صحيح مسلم النووي ، وشرح )٤/١٣٤(إكمال املعلم بفوائد مسلم : انظر) ٤(
 ) . ٦/٣١٦(اموع : انظر) ٥(
 ) . ٩٦/ص(التنبيه : انظر) ٦(
 ) . ٦/٣١٦(اموع : انظر) ٧(
 ) . ١/٢٤٣(الوجيز : انظر) ٨(
 ) . ٣/٢٥١(العزيز : انظر) ٩(
 .  )٦/٣١٨(اموع ، و)٧٢٣/ص(على صحيح مسلم النووي شرح : انظر)  ١٠(
 ،)١٣٨٧(برقم  ،من قال هي يف كل رمضان: باب ،شهر رمضان: كتاب) ١٦٧/ص(داود  سنن أيب: انظر)  ١١(
 .  )٨٣٠٩(برقم  ،الدليل على أا يف كل رمضان: باب ،الصيام: كتاب) ٤/٣٠٧(الكربى يف البيهقي و
 ،سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكويف، كان أمري املؤمنني يف احلديث سفيان بن ،أبو عبداهللا: سفيان)  ١٢(

  ) . هـ١٦١(تويف سنة 
 )] ١/٤٠٧(معرفة الثقات و ،)١/٣١٢(ذيب األمساء واللغات و ،) ٦/٣٧١(طبقات ابن سعد [
حلافظ شـيخ  احلجة ا ،بن عتيكاموىل  شعبة بن احلجاج بن الورد الواسطي مث البصري   ،أبو بسطام: شعبة)  ١٣(

، لوال شعبة ملا عرف احلديث بـالعراق  :وقال الشافعي ،شعبة أمري املؤمنني يف احلديث :كان الثوري يقول ،اإلسالم
  ) هـ١٦٠(سنة  تويف

 ]  )٦/٤٤٦(الثقات و ،)١٧٧/ص(مشاهري األمصار و ،)١/٤٥٦(معرفة الثقات و ،)٧/٢٨٠(طبقات ابن سعد [ 
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 ،كون يف النصف األخري من رمضانالتقريب تردد يف أنه جيوز أن ت حبصا، وعن )١(عمر
)٣(وهذا متروك عليه، وحكى القاضي عياض للعلماء أقواالً  أخر: )٢(اإلمام قال ،رمضان

، 
)٣(أخر

:(( بأشفاعها لقوله : وقال بعضهم ،العشر األواخرختتص بأوتارِ : قال بعضهم ،
ا فوهسمالْتةعاسالْ ي التو ةابِعالسوةساموفسر أبو سعيد اخلدي التاسعة بليلة اثنـتني  )) خ

، )٤(وعشرين، والسابعة بليلة أربع وعشرين، واخلامسة بليلة ست وعشرين، رواه مسـلم 
معنـاه اعتبـار   و )٥())يف خامسة تبقى  ،، يف سابعة تبقىيف تاسعة تبقى ((:البخاريويف 

ـ  ،األحاديث املطلقة عليه من آخر الشهر، والقائل به حيمل األوتار يفالعدد  وقال أُب٦(ي( 
ولكنه ورد يف مسند أمحد عن عبداهللا بن أنيس عـن  )٧(ليلة سبع وعشرين: عباسٍ وابن ،
، وذلك مساء ليلة ثالث وعشرين، فقال له رجـل  ))في هذه  الْتمسوها(( :قال النيب 

إِنها لَيست بِأُولَى ((  ول اهللا فقال رس: مثان، قالوهي إذاً يارسول اهللا أوىل : من القوم
)٨())يتم  ثَمان ولَكنها أُولَى سبعٍ، إِنَّ الشهر الَ

وهذا احلديث يـبني لنـا اجلمـع بـني       
لنسبة إىل تلك السنة خاصة، وهذا خيالف تفسـري  ويكون املراد بسابعة تبقى با ،األحاديث

                                                 
 )١٠٥/ص(ضعيف أيب داود : انظر ،ضعيف والصحيح موقوف: قال األلباين ،)١٦٧/ص(سنن أيب داود : انظر) ١(
 .  )١٠٥/ص(
 ) . ٤/٧٩(اية املطلب : انظر) ٢(
 ) . ٤/١٣٤(املعلم شرح صحيح مسلم : انظر)  ٣(
وبيان حملها وأرجى أوقات  ،فضل ليلة القدر واحلث على طلبها:باب ،الصيام: كتاب) ٤٥٥/ص(رواه مسلم )  ٤(

 ) .١١٦٧(ـ٢١٧برقم  ،أوقات طلبها
برقم  ،حتري ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر: باب ،فضل ليلة القدر: كتاب) ٣٨٢/ص(رواه البخاري )  ٥(

 ) .٢٠٢١(برقم 
بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار األنصـاري   يبأبو املنذر، أُ: يبأُ)  ٦(

سـنة تسـع    :قيل ،كثرياً ته اختالفاًفااختلف يف سنة و  ،وبدراً واملشاهد كلها شهد العقبة ،سيد القراء ،اخلزرجي
  ) . هـ٣٢(ن أثبت األقاويل سنة إ: قال ابن حجر يف اإلصابة ،سنة اثنتني وثالثني :وقيل ،عشرة

 ])٣/٤٩٨(طبقات ابن سعد و ،)٨٨/ص(طبقات خليفة و ،)١/٢٨( معرفة القراء الكبارو ،)١/١٨٠(اإلصابة [ 
 ) .٦/٣١٩(اموع ، و)٤/١٣٤(إكمال املعلم : انظر )٧(
ابـن خزميـة   و ،)١٦٠٤٦(برقم  ،حديث عبداهللا بن أنيس ،مسند املكيني) ٢٥/٤٣٩(رواه أمحد يف مسنده )  ٨(
ابن أيب شـيبة  و ،)٢١٨٥(برقم  ،ذكر األمر بطلب ليلة القدر ليلة ثالث وعشرين :باب ،الصيام: كتاب) ٣/٣٢٨(
 ) . ٨٥٢(عبد اهللا بن أنيس اجلهين برقمحديث من ) ٢/٣٤٨(
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٣٣٩ 

ث وعشرين أو سبع وعشرين، حكي عن ابن عباس، بل يف ثال: أيب سعيد، وقال بعضهم
)١(أو إحدى وعشرين أو ثـالث وعشـرين   سبع عشرةوعن علي وابن مسعود أا ليلة 

، 
وابـن عبـاس ليلـة أربـع      )٢(وقال كثري من الصحابة ليلة ثالث وعشرين، وعن بالل

، وعن )٥(إنه جيد ومل أره: قيل )٤(، وفيه حديث يف مسند أيب داود الطياليسي)٣(وعشرين
: مسعود أيضاً ليلة تسع عشـرة، وقـال   وعن ابن ،ليلة سبع عشرة )٦(وعن زيد بن أرقم

، وهـي  )٨(، واملشهور عن ابن مسعود أنها يف مجيع السـنة )٧(بعضهم آخر ليلة يف الشهر
، وشذ قـوم  مذهبنااليت يف  )١٠(]الثالثة[، فهذه أحد عشر قوالً غري )٩(رواية عن أيب حنيفة

                                                 
 ) .٦/٣١٨(موع ا: انظر) ١(
موالة بين وأمه محامة  ،موىل أيب بكر الصديقو  مؤذن رسول اهللا  ،بالل بن رباح ،أبو عبدالكرمي :بالل)  ٢(

  ) .هـ٢١(سنة : وقيل) هـ٢٠( تويف سنة  ،ولني الذين عذبوا يف اهللالسابقني األ أحد ،مجح
 )]٣/٢٣٢(طبقات ابن سعد و ،)١٩/ص(طبقات خليفة و ،)١/١٧٨(االستيعاب و ،)١/٤٥٥(بة اإلصا[ 
 .)٦/٣١٩(موع ا، و)٧٢٣/ص(، وشرح النووي على مسلم )٤/١٣٤(إكمال املعلم : هذه اآلثار يف انظر) ٣(
: قـال  ،تويف اسكن البصرة و ،الفارسي األصل ،سليمان بن داود بن اجلارود البصري: داود الطيالسي أبو)  ٤(

  ). هـ٢٠٣(تويف سنة  ،من التاسعة ،غلط يف أحاديثظ، ثقة حاف: ابن حجر يف التقريب 
 )] ٤٠٦/ص(تقريب التهذيب و ،)١٥٣/ص(طبقات احلفاظ و ،)٧/٢٩٨(طبقات ابن سعد و[
 ). ٢٨٨/ص(مسند الطيالسي : انظر)) ليلة القدر ليلة أربع وعشرين :((  قال رسول اهللا :أيب سعيد قالعن  )٥(
 ). ٢٨٨/ص(
زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن األغر بن ثعلبة بن كعب بـن   أبو عمر،: زيد بن أرقم)  ٦(

 ،وأول مشـاهده اخلنـدق   ،يوم أحد  ه النيب استصغر ،أبو عامر :وقيل ،أبو عمر :قيل ،اخلزرج خمتلف يف كنيته
مشـاهده   لصاحيب مشـهور أو : ال ابن حجر يف التقريبق ،سبع عشرة غزوة مع النيب  ىغز ،املريسيع :وقيل
  ). هـ٦٨(سنة :وقيل) هـ٦٦(سنة تويف  ،وأنزل اهللا يف تصديقه سورة املنافقني ،اخلندق

ذيب التهذيب و ،)٣/٣٨٥(التاريخ الكبري و ،)٣/١٣٩(الثقات و ،)٢/٥٣٥(االستيعاب و ،)٢/٤٨٧(اإلصابة [
 )]٣٥٠/ص(تقريب التهذيب و ،)٣/٣٤٠(
 ) .٦/٣١٩(اموع : انظر )٧(
 ) .٦/٣١٨(اموع : انظر) ٨(
 ) ٢/٣٣٠(البحر الرائق : انظر) ٩(
 ) . ب ( ساقط من ) ١٠(
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٣٤٠ 

واستندوا إىل قوله  ،)٢(صريح وجهلٌ قبيحوهذا غلط  ،تعفر :فقالوا )١(فضإم الروا :قيل
وعسى أَنْ يكُونَ  ،نٌ فَرفعتحى فُالنٌ وفُالفَتال ،خرجت ُألخبِركُم بِلَيلَة الْقَدرِ :((قوله 

ا لَكُمريخ، ةسامالْخو ةابِعالسو ةعاسا يف التوهسمومعناه رفع بيان عينها أو رفع  )٣()) فَالْت
، واملختار بعد ذلك من األوقاويل )٤(علمها يف ذلك الوقت، وهلذا أمر بالتماسها بعد ذلك

، فإن كوا يف مجيع السنة الدليل عليه، وكوا يف مجيع رمضـان  )٥(ماقاله صاحب التنبيه
يف روايـة الرفـع،    ورواية الوقـف اليقـدح   )٦(ذكرنا احلديث الذي يدل عليه// قد 

واألحاديث املتظاهرة يف العشر تقتضي تأكيد طلبها فيه تأكداً قوياً جداً، ومن مجلتها قوله 
: )) رِ فلَةَ الْقَدا لَيورحرِ اَألتشي الْعرِ ماخوانَ نضم((، زاد البخاري )٧(متفق عليه )) ر 

، وأما كوا يف ليلـة  )٩(من أشفاعه فهي آكد واألحاديث يف أوتاره أكثر )٨())في الْوِترِ 
 ،والسبب يف إبهامها على النـاس ليكثـر اجتـهادهم   معينة أومتنقلة فهذا حمل التوقف، 

  .  )١٠(ويطلبوها يف اجلميع

                                                 
أي تركوا زيد بن علي، حني اهم عـن  ) رفضوا (الرافضة فرقة من شيعة الكوفة مسوا بذلك؛ ألم :الروافض) ١(

 تركوه، مث استعمل يف كل من أجاز الطعـن يف الصـحابة،   الطعن يف الصحابة، فلما عرفوا أنه ال يربأ من الشيخني
 ) .  ١٢٢/ص(املصباح املنري : رضي اهللا عنهم أمجعني، انظر

 . ) ٧٢٣/ص(على مسلم النووي ، وشرح )٤/١٣٤(إكمال املعلم :  انظر)  ٢(
ـ   : باب ،فضل ليلة القدر: كتاب) ٣٨٢/ص(رواه البخاري )  ٣( بـرقم   ،اسرفع معرفة ليلة القـدر لتالحـي الن
)٢٠٢٣ . ( 
 ) . ٦/٣١٩اموع ، و)٧٢٣/ص(على مسلم النووي ، وشرح )٤/١٣٤(إكمال املعلم : انظر) ٤(
 ) . ٩٦/ص(التنبيه : انظر) ٥(
 . له ) أ ( يف ) ٦(
بـرقم   ،حتري ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر: باب ،فضل ليلة القدر: كتاب) ٣٨٢/ص(رواه البخاري)  ٧(
وبيان حملـها وأرجـى    ،واحلث على طلبها ،فضل ليلة القدر:باب ،الصيام: كتاب) ٤٥٥/ص(مسلم و ،)٢٠٢٠(

 ) . ١١٦٩(ـ٢١٩برقم  ،أوقات طلبها
برقم  ،حتري ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر: باب ،فضل ليلة القدر:  كتاب) ٣٨١/ص(رواه البخاري )  ٨(

 ).٢٠١٧(برقم 
 ) . ٩٦/ص(التنبيه : انظر) ٩(
 ) . ١/٤٥٠(مغين احملتاج و ،)٣/٢٠٩(التهذيب : انظر) ١٠(
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٣٤١ 

أنت طالق ليلة القدر، أو لعبده أنت حر ليلة القدر، قـال  : قال لزوجته: فـرع
العشرين وقع يف أول جزء من الليلة األخـرية  األصحاب إن قاله قبل انقضاء ليلة احلادي و

من الشهر، وإن قاله بعد مضي إحدى ليايل العشر وقع يف السنة الثانية يف أول الليلة الـيت  
، ووقـع يف بعـض   )١(قبل كالمه، سواء كان قال يف الليل أم النهار، هذا حتقيق املسـألة 

إن : و الطيب وغـريه ، وقال القاضي أب)٢(عبارات األصحاب تساهل يوهم خالف ذلك
علق بعد مضي ليلة من العشر األواخر مل يقع إال يف الليلة األخرية من رمضان يف السـنة  
الثانية، وهذا صحيح على قول من قال بانتقاهلا، وكأم فرعوا عليه؛ مـع أن املـذهب   

يينها عندهم خالفه، وحيتمل أم قالوا ذلك مطلقاً سواء قلنا تتعني أم ال؛ ألنه ليس على تع
، ولو علق ذلك يف نصف رمضان؛ نقل الغزايل عن الشافعي )٣(دليل قاطع فال يقع بالشك
وهو مقتضى ماقدمناه عن صاحب التنبيه، وعلى ماقدمناه عن  )٤(أنه ال يقع حىت متضي سنة

؛ ألن كوا يف العشـر األخـري   //عن األصحاب تطلق يف أول الليلة األخرية من الشهر 
  .  )٥(املذاهب املظنونة، وجزم الرافعي ذامظنون والطالق يقع ب

 )٦(واعلم أنا قدمنا عن أيب حامد والبندنيجي أن املذهب أا ليلة إحدى وعشـرين 
 ،قال بـه  اوال أعلم أحد ،تلك الليلة إذا حصل التعليق فيهاوذلك يقتضي وقوع الطالق 
  .وال مظنوناً ظناً قوياً ليلة إحدى وعشرين ليس جمزوماً به،  وهذا يدل على أن القول بأا

ليلة القدر يراها من شاء اهللا من عباده من بين آدمِ ، ومن أنكر ذلك فقد : عوفـر
، ويستحب ملن رأها أن يكتمها ويدعو بإخالصٍ مبا أحب من دين أو دنيا، ويكون )٧(غلط

                                                 
 ) . ٦/٣١٨(اموع : انظر) ١(
 ) . ٦/٣١٨(واموع  ،)١/٣٤٨(املهذب : انظر) ٢(
 ) . ٦/٣١٧(واموع  ،)٣/٢١٥(العزيز : انظر) ٣(
 ) . ٥٦١//٢(الوسيط : انظر) ٤(
 ) . ٣/٢١٥(العزيز : انظر) ٥(
 .  )٣٣٣، ٣٣٢/ص(: انظر) ٦(
 ) . ٦/٣١٩(اموع : انظر) ٧(

/٥٣ 

 א
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٣٤٢ 

اللهم إنك عفـو حتـب   : واملستحب أن يقول فيها ،)١(ويكون أكثر دعائه للدين واآلخرة
ويسـتحب أن يكـون    ،)٣(، ويستحب إحياؤها بالعبادة إىل الفجـر )٢(عفو فاعف عينال

، نص عليه يف القدمي، واليعـرف لـه يف   )٤(اجتهاده يف يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها
اجلديد نص خيالف مانص عليه يف القدمي، ومل يتعرض له يف اجلديد مبوافقة وال خمالفة، فهو 

يف القدمي من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ حبظـه   :وقال ،)٥(مذهبه بالخالف
أا ليلة طلقة الحارة والبارده، وتطلع الشمس : ، وقد ذكروا لليلة القدر عالمات)٦(منها

وفائـدة  .  )٨(، وورد حديث فيها ده الصـفة )٧(يف صبحيتها بيضاء ليس هلا كثري شعاع
االجتهاد بالعبادة يف يومهـا  : ان، أحدمهامعرفتها، وإن كانت تنقضي بطلوع الفجر، أمر

أن املذهب أا ال تنتقل فإذا عرِفت يف سـنة عرفـت يف سـاير    : كما ذكرناه، والثاين
  .  )٩(السنني

                                                 
النـووي يف  و ،)٤/٣٥٤(حبر املذهب ، والروياين يف )٣/٤٨٤(احلاوي  هذه املسألة أوردها املاوردي يف انظر) ١(

، ومل يعللوا ملاذا يستحب أن يكتمها ومل يستدلوا له بدليل، وأما الدعاء بالعفو والعافية فيدل عليه )٦/٣١٩(اموع 
 . حلاشية التالية، واهللا أعلمحديث عائشة اآليت يف ا

أَرأَيت إن علمت أَي لَيلَة لَيلَةُ الْقَدرِ مـا أَقُـولُ    ،يا رسولَ اللَّه :قالت قلت ملاروت عائشة رضي اهللا عنها أا) ٢(
الـدعوات،  : كتاب) ٥٥٣/ص(الترمذي  رواه)) إِنك عفُو كَرِمي تحب الْعفْو فَاعف عني  مالله :((قال قُولي ؟فيها

الدعاء بالعفو : كتاب الدعاء، باب) ٤١٢/ص(ورواه ابن ماجة  ،هذا حديثٌ حسن صحيح :قالو) ٣٥١٣(برقم 
 ) . ١/٣٤٨(املهذب  ،)٩٧/ص(والتنبيه  ،)٣/٤٨٤(واحلاوي : وانظر ،)٣٨٥٠(والعافية، برقم

 ) . ٦/٣١٦(اموع : انظر) ٣(
 ) . ٦/٣١٦(واموع  ،)٤/٣٥٤(املذهب  حبر: انظر) ٤(
 ) . ٦/٣١٦(واموع  ،)٢/٢٥٦(روضة الطالبني : انظر) ٥(
 . املصدرين السابقني اجلزء والصفحة : انظر) ٦(
 ) .٦/٣٢١(واموع  ،)٤/٣٥٤(وحبر املذهب  ،)٣/٥٦٤(البيان : انظر) ٧(
هي لَيلَـةُ   ،بِقيامها رسول اللَّه  اللَّيلَةُ اليت أَمرنا  هي ،ي لَيلَة هيعلَم أَواهللا إين َأل: (( قالأُبي بن كَعبٍ  عن )٨(

رِينشععٍ وبس ةبِيحا  ،صهموي ةبِيحيف ص سمالش طْلُعا أَنْ تهتارأَماَء الوضيلَب اععش ٣٠٠/ص(رواه مسلم )) ا ه (
) ٤٥٥/ص(وكتاب الصـيام   ،)٧٦٢(ـ١٧٩برقم  ،ترغيب يف قيام رمضان وهو التراويحال: باب ،الصالة: كتاب
 ) . ١١٦٩(ـ٢١١برقم  ،وبيان حملها وأرجى أوقات طلبها ،واحلث على طلبها ،فضل ليلة القدر: باب

 ) . ٦/٣١٦(واموع  ،)٢/٢٥٦(روضة الطالبني : انظر) ٩(
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٣٤٣ 

x  w  v  }  :لقولـه تعـاىل  )  وإمنا يصح االعتكاف يف املسجد: ( قال

{  z  y z)ة ولو صح االعتكاف يف غري املسـجد مل خيـتص حتـرمي املباشـر     )١
لقضاء حىت ميتنع يف حال خروجه  )٢(باالعتكاف يف املسجد؛ ألا منافية لالعتكاف مطلقاً

فيها،  من ذكر املساجد بيان أن االعتكاف إمنا يكون عينفعلم أن امل ،لقضاء احلاجة وحنوها
  ، وقـال  )٤(ومـذهب مالـك   )٣(واقتضت اآلية جوازه يف كل مسجد وهـو مـذهبنا  

، وقـال أبـو   )٧(، وأومأ الشافعي يف القدمي إليه)٦(يف اجلامعاليصح إال : وعريه )٥(الزهري
يصح يف كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقـام   :)١٠(وأبو ثور ،)٩(وأمحد ،)٨(حنيفة

 كُلُّ مسـجِد  :(( عن حذيفة عن النيب )١٢(عن الضحاك )١١(حلديث جويرب ،فيه اجلمعة

                                                 
 .  ١٨٧: سورة البقرة اآلية)  ١(
 ) .٦/٣٢٨(موع ا: انظر) ٢(
 ) . ٦/٣٢٨(اموع : انظر) ٣(
 ) .٢/٢٨٨(وشرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك  ،)٣/٣٨٥(واالستذكار : انظر) ٤(
قال ابن  ،أحد األعالم ،الزهريالقرشي حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب  ،أبو بكر: الزهري)  ٥(

تويف  ،وهو من رؤوس الطبقة الرابعة ،فق على جاللته وإتقانهالفقيه احلافظ مت: تقريب ابن حجر يف ال
، وتقريب )٥/٣٤٩(الثقات و ،)١/١٠٨(تذكرة احلفاظ و ،)٦٦/ص(مشاهري األمصار [  . )هـ١٢٤(سنة

    ])٨٩٦/ص(التهذيب 
 ) . ٦/٣٢٧(اموع : انظر) ٦(
 ) . ٦/٣٢٦(واموع  ،أول كتاب االعتكاف) ٧٢٨/ص(شرح النووي على مسلم : انظر) ٧(
 ) .  ٢/٣٢٤(البحر الرائق و ،)٢/١١٣(بدائع الصنائع : انظر) ٨(
 ) .٣/٢٥٨(نصاف واإل ،)٥/١٣٨(و الفروع  ،)١/٢٩٧(مسائل اإلمام أمحد : انظر) ٩(
 ) .٦/٣٢٨(اموع : انظر) ١٠(
عنه ا، وروى روى عن أنس بن مالك والضحاك وغريمه ،جويرب بن سعيد األزدي البلخي ،أبو القاسم :جويرب) ١١(

. بعـد األربعـني   تويف  ،من اخلامسة ،ضعيف جداً :قال ابن حجر يف التقريب ،سفيان الثوري ومعمر وابن املبارك
 ) ] ٢٠٥/ص(تقريب التهذيب ، و)٩/٩٤(تاريخ اإلسالم ، و)٧/٢٥٠(تاريخ بغداد [
مل يصح :وقيل: البداية والنهاية يف  قال ابن كثري ،الضحاك بن مزاحم اهلاليل اخلراساين ،أبو القاسم :الضحاك) ١٢(

  ) . هـ١٠٥(تويف سنة  ،من اخلامسة ،صدوق كثري اإلرسال: قال ابن حجر يف التقريب ،له مساع من الصحابة
تقريب التهذيب ، و)٩/١٨٨(البداية والنهاية ، و)١٩٤/ص(مشاهري األمصار و ،)٦/٣٠٠(طبقات ابن سعد [
 )]٤٥٩/ص(

א
א
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٣٤٤ 

]١(]لَه( ف كَافتفَاالع امإِمؤذِّنٌ وم لُحصي وعن حذيفة )٢(وهو حديث منقطع ضعيف ))يِه ،
حذيفة بن اليمان الصحايب اليصح االعتكاف إال يف املساجد الثالثـة املسـجد احلـرام،    

 ،)٤(اليصح إال يف املسجد احلرام ومسجد املدينـة : وعن عطاء ،)٣(واألقصىومسجد املدينة، 
ومـا أظنـه    :)٥(قال املصنف  أنه ال يصح إال يف مسجد النيب : بن املسيب وعن سعيد

  . )٦(حبته منه  فيصح االعتكاف فيهمايصح عنه، وسطح املسجد ور
إمنا اعتكـف يف املسـجد اجلـامع، وألن     ؛ ألن النيب ) واجلامع أوىل(  :قال

، ولئال حيتـاج إىل اخلـروج إىل   )٧(اجلماعة يف صالته أكثر،وخروجاً من خالف الزهري
واخلـروج  وهذا املعىن أظهر عند الشافعي من كثرة اجلماعة، : )٩(قال الرافعي.  )٨(اجلمعة

، أي مـن  ألنه نص على أن املرأة والعبد واملسافر يعتكفون حيث شـاءوا  ؛من اخلالف
وصرح الشافعي بأن كل ماعظم من املسـاجد  : قلت.  )١٠(املساجد؛ ألنه ال مجعة عليهم

أنه إذا كان دون األسبوع، ، ومقتضى التعليل باخلروج للجمعة )١١(وكثر مجعه فهو أفضل
، والقاضـي حسـني صـرح فيهـا     )١٢(وليس يوم اجلمعة فيها أن يستوي اجلامع وغريه

                                                 
 .  موافق ملا يف سنن الدارقطينفيه، واملثبت )  أ( يف ) ١(
الضحاك مل يسمع من : وقال ،)٢٣٣٢(برقم  ،االعتكاف: باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٧٩(رواه الداقطين )  ٢(

هذا احلديث يف اية  :قال أئمة اجلرح):٢/٣٧١(تنقيح حتقيق أحاديث التعليق وقال ابن عبد اهلادي يف  ،حذيفة
 .  وجويرب ليس بشيء ،الضحاك مل يسمع من حذيفة ،الضعف

يف  عن النيب  مشكل ماروي عن حذيفة بن اليمان : باب) ٧/٢٠١(شرح مشكل االثار : انظر) ٣(
 ) . ٣/٣٨٥(واالستذكار  ،)٦/٣٢٧(اموع : انظرو ،املساجد اليت ال جيوز االعتكاف إال فيها

 ). ٧٢٨/ص(شرح النووي على مسلم ، و)٤/١٣٨(إكمال املعلم : انظر) ٤(
 ) . ٦/٣٢٧(اموع : انظر )٥(
 ) . ٦/٣٢٦(اموع : انظر) ٦(
 ) .٣/٢٦٢(والعزيز  ،)١/٣٥٠(املهذب : انظر) ٧(
 ) .٣/٢٠٩(التهذيب : انظر) ٨(
 ) . ٣/٢٦٢(العزيز : انظر) ٩(
 ) . ٤/٣٨٥( األم: انظر) ١٠(
 .املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ١١(
 ) . ١/٤٣٧(حاشية الرملي : انظر) ١٢(

/١٧٧ 
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٣٤٥ 

وقلنـا  ، أما إذا كان أسبوعاً أو دونه ولكن أدخل يوم اجلمعة فيـه،  )١(باستحباب اجلامع
نذره مسـجداً   فإن مل يعني يف ،املنذور وهو األصح// للجمعة يبطل االعتكاف اخلروج 
يف احلكـم،   ، فإن اعتكف يف غريه قال القاضي حسني جاز)٢(أن يبتدئه يف اجلامعفيجب 

مسجداً غري اجلامع، وقلنا ال يتعني فكذلك، فـإن   )٣(]وإن عني[وعليه أن خيرج للجمعة،
شرع فيه وجب اخلروج للجمعة، وإن قلنا يتعني مل ميكنه الوفاء بنذره إال بـأن ميـرض   

، وسنذكر حكـم اخلـروج   )٤(اصياً ويدوم على اعتكافهفتسقط عنه اجلمعة أو يتركها ع
للجمعة يف فرع آخر الباب، ومقتضى التعليل بكثرة اجلماعة أنه لوكانت اجلماعة يف بعض 
مساجد العشائر أكثر من مجاعة اجلامع فهو أفضل من اجلامع، وقد ذهـب إليـه بعـض    

ن احلكـم بأولويـة   ، وقد ظهر لك أ)٥(األصحاب وذكره اجلويين على ماحكاه الروياين
اجلامع يف االعتكاف التطوع والواجب الذي ال يعارض اجلمعة، أما فيما يعارضها فيجب 

.  
اليصح اعتكاف املرأة يف مسجد بيتها وهو املعتـزل   )٦(]أنه [واجلديد (  :قال
القاضي  وممن نقله. ألنه مكان صالا  ؛والقدمي يصح ،ألنه ليس مبسجد ؛) املهيأ للصالة

غريه إنكاره، وأم غلَّطُوا من جعل يف املسألة  ونقل مجاعة عنه وعن ،طيب يف تعليقتهأبو ال
، ونقل البندنيجي )٨(، وأنه نص يف القدمي على أنه ال يصح اعتكافها إال يف املسجد)٧(قولني

البندنيجي املنع عن القدمي، والصحة عن اجلديد، ونقل القاضي حسني أيضاً الصحة عـن  
، وجمموع ذلك يقتضي إثبات القولني يف القدمي واجلديد، لكـن  )٩(عامة كتبه وعن القدمي

املشهور عن اجلديد املنع، وعن القدمي الصحة، وإذا قلنا بالصحة للمـرأة ففـي صـحة    

                                                 
 ) . ٤/٣٦٠(حبر املذهب : انظر) ١(
 .  )٦/٣٥٠(اموع: انظر) ٢(
 ) . ب ( ساقط من ) ٣(
 ) . ٦/٣٥٠(اموع  ،)٢/٢٧٤(روضة الطالبني : انظر) ٤(
 ) . ٤/٣٦٠(حبر املذهب : انظر) ٥(
 ) . أ ( ساقط من ) ٦(
 .  )٦/٣٢٦(واموع ،)٤/٣٥٥(حبر املذهب  :انظر) ٧(
 ). ٤/٣٥٥(حبر املذهب : انظر) ٨(
 ) . ٦/٣٢٦(واموع  ،)٤/٣٥٥(حبر املذهب : انظر) ٩(

א א
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٣٤٦ 

اعتكاف الرجل يف مسجد بيته وجهان عن القفال وغريه من اخلراسانيني أصحهما املنـع،  
اجلماعة كره هلا اخلروج لالعتكاف،  وإذا قلنا باجلديد املشهور فكل امرأة كره هلا حضور

: مسجد بيتها أفضل للستر، وحيتمل أن يقال: ،  وعلى القدمي حيتمل أن يقال)١(ومن ال فال
  .  )٢(املسجد أفضل للخروج من اخلالف، ذكره ابن الرفعة: يقال

 ملزيد فضـله وتعلـق  ) ولو عين املسجد احلرام يف نذره االعتكاف تعني  : (قال
  .  )٣(النسك به
 ألن الرحال تشـد إليهمـا   ؛) وكذا مسجد املدينة واألقصى يف األظهر: ( الق

إن هذين القولني جيريان يف : ال؛ ألنه ال يتعلق ما نسك، وقيل: والثاين كاملسجد احلرام،
قوالن أصحهما ال : املسجد احلرام، وسكت عن تعيني ماسوى الثالثة، وفيه وجهان، وقيل

يتعني؛ ألن االعتكـاف خيـتص    :والثاين ، ومنهم من قطع به،يتعني كما لو عينه للصالة
   . )٤(باملسجد خبالف الصالة

املسـجد   أي إذا حكمنا بالتعيني يقوم)  احلرام مقامهما//  ويقوم املسجد: ( قال
؛ ألن املسجد احلرام أفضل فال يسقط فرضه مبا هـو  ) والعكس( احلرام مقام املسجدين 

، ومـن  )٥(مقام األقصى والعكس؛ ألن مسجد املدينة أفضل دونه، ويقوم مسجد املدينة
هذا يعلم أن فائدة التعيني عدم إجزاء مادونه ال أنه يتعني حتماً، وإذا قلنا بـالتعيني فيمـا   
سوى الثالثة فالشك أن كالً من الثالثة يقوم مقامها، وهل يقوم البعض من غريها مقـام  

إنه ال يقوم مقام املعني إال ماهو مثله : أن يقال بعض مل أر لألصحاب فيه تصرحياً، وحيتمل
إنه المزية لبعضها على بعض فيقوم كلٌ : أو أفضل منه ومل يتحقق ذلك، وحيتمل أن يقال

منهما مقام اآلخر؛ إال أن هذا ينايف القول بالتعيني الذي حنن نفرع عليه، فاالحتمال األول 
إن اجلامع الذي تكثر اجلماعة : ني، وقد يقالأقرب تفريعاً على الوجه الضعيف القائل بالتعي

                                                 
 . خمطوط ) أ  ٤/٦٧(وكفاية النبيه ) ٦/٣٢٦(اموع : انظر) ١(
 . خمطوط ) أ  ٤/٦٧(كفاية النبيه : انظر) ٢(
 ) .٦/٣٢٧(واموع  ،)٣/٢٦٣(والعزيز  ،)٣/٤٩١(احلاوي : انظر) ٣(
 ) .٦/٣٢٧(واموع  ،)٢/٢٦٥(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٦٣(زيز والع ،)٤/٣٦١(حبر املذهب : انظر) ٤(
 ) .٦/٣٢٧(واموع  ،)٢٦٥/ ٢(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٦٤(والعزيز  ،)١/٣٥٠(املهذب : انظر) ٥(

/٥٤
א
א א

א
 א
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٣٤٧ 

، فينبغي أن يقوم مقام ما ليس كذلك، وأن ال جيزئ عنـه  )١(فيه أفضل من غريه كماسبق
مادونه إذا عينه، وإذا قلنا بعدم التعيني فيستحب االعتكاف فيما عينه وليس له اخلـروج  

لقضـاء احلاجـة إىل    بعد الشروع لينتقل إىل مسجد آخر، لكن لوكان ينتقل يف خروجه
مسجد آخر على مثل تلك املسافة جاز على األصح، فإن كانت مسافة الثاين أطول بطل 

  .  )٢(اعتكافه
لوعني زمان االعتكاف أو زمان الصوم يف نـذره فوجهـان الصـحيح    : فـرع

املشهور أنه يتعني فال جيوز التقدم عليه، وال التأخري، فإن قدمه مل جيزئـه، وإن أخـره أمث   
 )٤(ويف الرافعـي  )٣(ال يتعني كمـا ال يـتعني يف الصـدقة   : جزأه وكان قضاًء، والثاينوأ

قياسه على الصالة، وليس جبيد؛ ألن الصحيح تعين وقت الصالة، وإذا قلنـا   )٥(والروضة
 ألن املبـادرة  ؛وفيه نظر، إنه جيوز التأخري أيضاً :)٦(وقال الرافعي ،بعدم التعين جاز التقدمي

ما الفرق بني تعيني مكان االعتكاف حيث مل يـتعني يف  : قد التزمها، فإن قلتمطلوبة، و
: غري املساجد الثالثة على الصحيح، وزمانه وزمان الصوم حيث تعينا على الصحيح قلت

أما مكان وزمان الصوم ففرق األصحاب بينهما بأن النذر مردود إىل أصل الشرع، وقـد  
وز أن يقع يف غريه، وهو رمضـان، ومل جيـب   وجب بالشرع صوم يف زمان بعينه ال جي

. بالشرع اعتكاف يف موضع بعينه، وكذا الصالة وإن كانت واجبة مل جتب يف مكان بعينه
تعـين  ويشكل على هذا الفرق  ،)٧(فلذلك ال يتعني مكانها بالنذر إال يف املساجد الثالثة

، والصـحيح  جهة الشرع وكل منهما مل جيب يف زمان معين من، زمان االعتكاف واحلج
قائل : ، ولوقال)٨(التعيني فيهما حىت اليجزئ قبله، والوجه اآلخر أنه جيوز تقدميه وتأخريه

عدوالً [إنه ال جيوز التأخري ملا قدمناه من فوت املبادرة املطلوبة، وجيوز التقدمي إال إذا كان 
                                                 

 .  )٣٤١/ص(: انظر) ١(
 ) .٦/٣٢٧(واموع  ،)٢/٢٦٥(روضة الطالبني : انظر) ٢(
 ) . ٦/٣٢٧(ع وامو ،)٢/٢٦٥(روضة الطالبني : انظر) ٣(
 ) .٣/٢٦٤(العزيز : انظر) ٤(
 ) . ٢/٢٦٥(روضة الطالبني : انظر) ٥(
 ) .٣/٢٦٤(العزيز : انظر) ٦(
 ) . ٦/٣٢٧(اموع : انظر) ٧(
 ) . ١٢/٣٦٨(العزيز : انظر) ٨(
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٣٤٨ 

، فلو قال قائـل  //ألحدالفاضل إىل املفضول كما لو نذر صوم يوم االثنني فصام ا )١(]عن
  .  ذا التفضيل مل يكن به بأس، ومل أر من قاله، وحمل استيعاب ذلك كتاب النذر

، وهو زائد ) قدرٍ يسمى عكوفاًُ واألصح أنه يشترط يف االعتكاف لبث(  :قال
على طمأنينة الصالة، واليعترب السكون بل يصح اعتكافه قائماً وقاعداً ومتردداً يف أرجاء 

   . )٢(جداملس
  .   )٣(كما يكفي يف الوقوف بعرفة)  ثوقيل يكفي املرور بال لُب(  :قال
عن حكاية الصيدالين معلالً  )٤(نقله اإلمام)  يشترط مكث حنو يوم: وقيل(  :قال

، يغلب جريان املكث يف مثله لعامة الناس حلاجة )٥(]من اليوم فمادونه مما[بأن النصف له 
أنه يشترط أكثر من نصـف النـهار، أو   : وغريه وجهاً رابعاً وحكى املصنف عن املتويل

بنحو  وأن املراد ،، وماقدمناه عن اإلمام من التعليل يرشد إىل إجياد الوجهني)٦(نصف الليل
، والليلة على هذا كـاليوم،  )٧(وحكى القاضي حسني وجهاً أنه البد من يوم. يوم أكثره 

للخروج من ، فإذا قلنا ال جيب يوم فيستحب )٨(وأبوحنيفة يشترط اليوم الشتراطه الصوم
إلقامة  أن من كان يعتاد دخول املسجد :وجهاً )١٠(وحكى الفوراين ،)٩(نص عليه، خالفه

اجلماعة أو غريها وكان اليظهر ماخيالف عادته يف الدخول واخلروج، فلونوى كلما دخل 
 )١١(قال اإلمـام خرجاته، االعتكاف مل يكن اعتكافاً؛ ألنه غري خمالف لعادته يف دخالته و

                                                 
 . إال إذكان عذراً ال من الفاضل إىل املفضول ) ب ( يف ) ١(
 ) .١/٢٤٧(اإلقناع للشربيين و ،)٦/٣٣٢(واموع  ،)٣/٢٥٢(العزيز : انظر) ٢(
 ) . ٣/٢١٩(اية احملتاج و ،)٦/٣٣٢(اموع : انظر) ٣(
 .  )٤/٨٥(اية املطلب: انظر) ٤(
 . واملثبت هو املوافق ملايف اية املطلب ،مما دونه مبا يغلب) أ ( يف ) ٥(
 ) . ٦/٣٣٢(اموع : انظر) ٦(
 ) . ٢/٥٦٢(الوسيط : انظر) ٧(
 ) . ١/١٤٢(واهلداية  ،)١/٣٧٢(حتفة الفقهاء  :انظر) ٨(
 ) . ٤/٣٦٠(حبر املذهب : انظر) ٩(
 ) . ٤/٨٤(اية املطلب: انظر) ١٠(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة :انظر) ١١(

/١٧٨ 
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٣٤٩ 

حىت أوقات  ويصح عندنا أن يعتكف يف كل زمان ،)١(وهذا معدود من سقطات الكتاب
نذر اعتكاف مجيـع عمـره   ، ولو )٣(، والحد ألكثره)٢(الكراهة ويومي العيدين والتشريق

فيمن نذر صوم الـدهر مث   يف بعض األيام فاحلكم يف قضائه كاحلكم )٤(]فات[فإن  ،لزمه
، وإذا نوى من غري نـذرٍ  )٦(، ولو نذر اعتكافاً مطلقاً كفاه عنه حلظة)٥(قاله الروياين أفطر،

  .  )٧(اعتكاف مدة جاز له اخلروج منه، ولكن يستحب الوفاء به
 سـواء ، لالعتكاف عاملاً بالتحرمي لآلية إذا كان ذاكراً)  ويبطل باجلماع: ( قال

، سواء قلنا إنه يف حين خروجِه معتكف )٨(جامع يف املسجد، أم حني خرج لقضاء احلاجة
 فكتعأم ال وهو الذي مال إليه أبـو الفضـل   ، وهو األصح على ماقاله القاضي حسنيم
؛ ألنه إمنا جوز له االشتغال بقضاء احلاجة للضرورة، فإذا اشتغل باجلماع اشتغل )٩(العراقي

ومجاع، وروى  املزين عن نصه اشتغل بغري ما أذن له فيه لغري ضرورة، والفرق بني مجاع 
فقال [، )١٠(يف األم يف بعض املواضع أنه ال يفِسد االعتكاف من الوطئ إال مايوجب احلد

وكـذلك   )١٢(]قضية هذا أن ال يفسد بإتيان البهيمة إذا مل يوجب به احلـد  : )١١(اإلمام
                                                 

، فإمام احلرمني كثري التتبع للفوراين، واللحظ )أيب القاسم الفوراين(املراد كتاب : (( قال حمقق اية املطلب) ١(
: انظر)) . ولعل املقصود هنا اإلبانة فهو أكثر شهرة ) . العمد(، و)اإلبانة (ليه، وللفوراين كتابان مشهوران، مها ع

 . ) ٤/٨٤(اية املطلب
 ) . ٢/٢٦٠(روضة الطالبني : انظر) ٢(
 ) . ٤/٣٦٠(حبر املذهب : انظر) ٣(
 . فك ) حبر املذهب ( ويف  ،مات) ب ( يف )  ٤(
 ) . ٤/٣٧٥(ملذهب حبر ا: انظر) ٥(
 ) .  ٣/٤٦٧(حواشي الشرواين و ،)١/٢٢٣(فتح الوهاب و ،)١/٤٥٢(مغين احملتاج : انظر) ٦(
 ) .٦/٣٣٢(اموع : انظر) ٧(
 ) . ٦/٣٥٩(واموع  ،)٢/٢٥٨(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٧٤(العزيز : انظر) ٨(
نقل  ،إنه نظريه :وقال ،بقة القفال املروزيذكره العبادي يف ط: قال ابن قاضي شهبة: أبو الفضل العراقي)  ٩(

  . نه جيوز للرجل اجللوس على احلريرأالرافعي يف صالة العيدين عن العبادي عنه 
 )]٢/٧٨( اإلسنويطبقات  ،)١/٢٠٤(ابن قاضي شهبة طبقات  [
أنه ال نصه حممول على : قلت) : ٢/٢٥٨(قال النووي يف روضة الطالبني  ،)٨٨/ص(خمتصر املزين : انظر) ١٠(

 . واهللا أعلم . يفسد بالوطء فيما دون الفرج 
 .  )٤/١٠٩(اية املطلب : انظر) ١١(
 ) . ب ( ساقط من ) ١٢(

 א
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٣٥٠ 

الليـل أو يف  ، والفرق بني أن يكون اجلمـاع يف  )١(املأيت، واملذهب األول اإلتيان يف غري
النهار؛ ألنه معتكف فيهما خبالف الصوم املتتابع إذا جامع يف الليل اليفسد؛ ألنـه لـيس   

جيب : )٢(وقال احلسن والزهري. صائماً بالليل، والكفارة  يف إفساد االعتكاف باجلماع 
، باجلمـاع  مامضىمثل كفارة رمضان، وإذا بطل االعتكاف فإن مل يكن متتابعاً مل يبطل 

، وإن كان متتابعاً بطل مامضى ووجب قضاؤه، وإن كان نفـالً فـال   )٣(ما بقي ويكمل
  . )٤(قضاء عليه،  وصح له مامضى

)  بطله إن أنزل وإال فالمس وقبلة توأظهر األقوال أن املباشرة بشهوة كل( :قال
م تبطله مطلقاً؛ ألا مباشرة حمرمة يف االعتكاف لعينـها ويف الصـو   :والثاين، //كالصوم 

 ،شـهوته ليست حمرمة لعينها بل خلوف اإلنزال، وهلذا يرخص فيها ملن ال تحرك القبلـة  
لعموم قولـه   ، وعلى األقوال الثالثة هي حرام كاجلماع)٥(التبطله مطلقاً كاحلج:والثالث
واالستمناء باليد يرتب على ما إذا ملس  ،)٦( z  y  x  w  v z  }}  :تعاىل

يبطله فوجهان، والفرق كمال : ال يبطل االعتكاف فهذا أوىل، وإن قلنا: فأنزل، فإن قلنا
علـى سـبيل    ، وجيوز للمعتكف أن يقَبلَ)٧(االستمتاع وااللتذاذ مثة باصطكاك البشرتني

؛ ألن عائشة رضي اهللا عنها كانت )٨(الشفقة أواإلكرام، وأن يلمس بغري شهوة وحنو ذلك
  .  )١(رأس رسول اهللا  )٩(ترجل

                                                 
 ) . ٦/٣٥٩(واموع  ،)٢/٢٥٨(روضة الطالبني : انظر) ١(
 ) . ٤/٣٧٧(حبر املذهب : انظر) ٢(
 ) . ٤/٣٧٧(حبر املذهب : انظر) ٣(
 ) . ٤٩٨/ ٣(احلاوي : انظر) ٤(
 ) . ٢/٢٥٨(روضة الطالبني : نظرا) ٥(

 . }وال تباشروهن  {)  ب ( ويف .  ١٨٧: سورة البقرة )  ٦(

 ) . ٦/٣٦٠(اموع  ،)٢/٢٥٩(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٣٧(التهذيب : انظر) ٧(
 ) . ٢/٢٥٩(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٣٧(والتهذيب  ،)٣/٤٩٩(احلاوي : انظر) ٨(
 . )١١٦/ص(املصباح املنري : انظر. إذا سرحته سواًء كان شعرك أو شعر غريك : جيالً رجلت الشعر تر :ترجل) ٩(
 . )١١٦/ص(

/٥٥ 
א
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٣٥١ 

الصوم  ألن يف ؛يفسد به قطعاً: وقيل ،) ولو جامع ناسياً فكجماع الصائم: ( قال
واجلاهـل   )٣(ب األولعلى األكل ناسياً، وهاهنا ليس له أصل يقاس عليه، واملذه )٢(قسناه

  . )٤(بالتحرمي كنظريه يف الصوم، والكالم يف تصويره كما سبق
، )٥(ين فال خالف فيهماالتزأماالتطيب و) ين والفطرالتزواليضر التطيب و: ( قال

وأمـا   ،)٧(كاحملرم، وعن عطاء وطاوس إنه ممنوع منهما )٦(وعن أمحد إنه يستحب تركهما
إن : ، وقـاال )١٠(حنيفـة  وأبو )٩(، وخالف فيه مالك)٨(دالفطر فهو قول علي وابن مسعو

وهو قـول ابـن    )١٢( )١١(]قوهلما[الصوم شرط لصحة االعتكاف، وعن القدمي قول مثل 
 الَ (( :قـال  أن الـنيب   واحتج هلم مباروي عن عائشة، رضي اهللا عنـها،  ،)١٣(عباس 
اعكَتبِ الَإِ افص١(ضـعيف  وهو )١٥(بن عبد العزيزوجوابه أنه تفرد به سويد  )١٤( ))امٍي(، 

                                                                                                                                            
، ومسـلم  )٢٠٢٩(ال يدخل البيت إال حلاجة، بـرقم  : االعتكاف، باب: كتاب) ٣٨٣/ص(رواه البخاري ) ١(
رها جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها واالتكاء يف حج: احليض، باب: كتاب) ٢٩٣/ص(

 .  )٢٩٧(وقراءة القرآن فيه، برقم 
 . قياسه ) أ ( يف ) ٢(
 ) . ٦/٣٥٩واموع  ،)٢/٢٥٨(روضة الطالبني : انظر) ٣(
 .  )٢٧٧/ص(: انظر) ٤(
 ) . ٦/٣٦٢(اموع : انظر) ٥(
 ) .٣/٢٧٣(واإلنصاف  ،)٤/٤٨٣(املغين : انظر) ٦(
 ) . ٦/٣٦٢(واموع  ،)٣/٥٠٣(احلاوي : انظر) ٧(
 ) . ٤/٤٥٩(واملغين  ،)٦/٣٣٠(اموع : انظر) ٨(
 ). ٢/٥٣٣(مواهب اجلليل: انظر) ٩(
 .  )١/١٤٢(واهلداية  ،)١/٣٧٢(حتفة الفقهاء : انظر) ١٠(
 . مذهبهما ) أ ( يف ) ١١(
 ) . ٦/٣٢٩(اموع : انظر) ١٢(
 ) . ٤/٤٥٩(واملغين  ،)٦/٣٣٠(اموع : انظر) ١٣(
مل حيتج الشيخان بسفيان بن :((وقال ،)١٦٠٥(برقم  ،الصيام: كتاب) ١/٦٠٦(املستدرك رواه احلاكم يف )  ١٤(

بـرقم   ،املعتكـف يصـوم   :باب ،االعتكاف: كتاب) ٤/٣١٦(الكربى يف البيهقي و ،)) حسني وعبداهللا بن يزيد
تفرد به سويد عـن  (( : وقال) ٢٣٣١(عتكاف، برقماال: باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٧٩(والدارقطين  ،)٨٣٦٣(

 . )) بن حسني سفيان
 :محدقال عبداهللا بن أ ،الدمشقي السلمي قاضى بعلبكسويد بن عبدالعزيز  ،أبو حممد: سويد بن عبد العزيز)  ١٥(

: وقال البخاري ،سويد ليس بشيء :حيىي بن معني وقال ،متروك احلديث: فقالسويد بن عبد العزيز سألت أيب عن 

א
.

א
א
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٣٥٢ 

وهـو   )) ومصيو فكتعي نْأَ هرمأَفَ ((عن اعتكاف عليه  عمر أنه  سأل النيب  )٢(وعن
)٣(حديث منكر تفرد به عبد اهللا

اعتكَف  النبِي أَنَّ  ((لنا  . )٥(وهو ضعيف )٤(بن بديل 
نلَ ماُألو رشالٍ  الْعوش(( ذا اللفظمس رواه لم)٦(

العيد ويلـزم مـن   وهو يتناول يوم  ،
: له النيب  ، وحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة فقال)٧(صحته أن الصوم ليس بشرط

)) ذْرِكبِن ف٨(رواه البخاري ومسلم ))أَو(
ـ  نذْركبأَوف  ((ويف رواية البخاري  ، كتاع ف

                                                                                                                                            
ومل أقف على مـن   . عنده مناكري أنكرها أمحددمشق أبو حممد، هو السلمي قاضي  ،سويد بن عبدالعزيز الدمشقي

  . ذكر تاريخ وفاته 
للنسائي واملتروكني الضعفاء و ،)٢/١٥٧(الضعفاء الكبري و ،)٤/٢٣٨(والتعديل اجلرح  ،)٤/١٤٨(التاريخ الكبري [
 ) ] ٥٠/ص(
وقال يف  ، يقبل منه ما تفرد بهسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف ال): ٤/٣١٦(الكربى يف البيهقي قال )  ١(

 . وسفيان بن حسني يف الزهري لني  ،متروك: سويد قال أمحد): ١/٤٠١(تنقيح التحقيق 
 . إخل ...ويف كتب احلديث عن عبداهللا بن عمر أن عمر  ،عمر) ب ( يف و ابن عمر، ) أ ( يف ) ٢(
 . عبد بن بديل ) أ ( يف ) ٣(
صـدوق  : قال ابن حجر يف التقريب ،ويقال الليثي املكي ،قال بن بشر اخلزاعيبن ورقاء وي: عبداهللا بن بديل) ٤(

  . تاريخ وفاته على مل أقف  ،من الثامنة، خيطئ
تقريـب  و ،)٥/٥٦(التاريخ الكبري و ،)٥/١٤(اجلرح والتعديل و ،)٣/٤٢٠(ذيب التهذيب و ،)٧/٢١(الثقات [

 )]٤٩٣/ص(التهذيب 
تفرد به ابن بـديل عـن   : وقال) ٢٣٣٥(عتكاف، برقماال: باب ،الصيام: كتاب) ٢/١٨٠(رواه الدارقطين ) ٥(

 ،وقال بعضهم عبد اهللا بن بديل ضـعيف ): ١١/١٤٦(عمدة القاري وقال العيين يف  ،وهو ضعيف احلديث ،عمرو
 ،املعتكف يعـود املـريض  :باب ،االعتكاف: كتاب) ٢٨٠/ص(داود يب أ عندو ،وعلق له البخاري ،قثِّقد و :قلت
فقال أوف  جعل عليه أن يعتكف يف اجلاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبة فسأل النيب  أن عمر ((  ،)٢٤٧٤(م برق

 ). ١٩٠/ص(ضعيف أيب داود : انظر . صحيح دون قوله يوماً وقوله وصم: قال األلباين ))  بنذرك وصم 
برقم  ،اف يف معتكفهمىت يدخل من أراد االعتك: باب ،االعتكاف: كتاب) ٤٥٧/ص(رواه مسلم)  ٦(
وأطرافه ) ٢٠٣٣(اعتكاف النساء برقم : باب ،االعتكاف: كتاب) ٣٨٤/ص(ورواه البخاري مبعناه ) ١١٧٢(ـ٦

 ) . ٢٠٤٥، ٢٠٤١، ٢٠٣٤[يف البخاري 
 ) . ٦/٣٣١(اموع : انظر) ٧(
) ٦٨١/ص(ومسلم  ،)٢٠٣٢(برقم  ،االعتكاف ليالً:باب ،االعتكاف: كتاب) ٣٨٤/ص(رواه  البخاري )  ٨(

 ) . ١٦٥٦(ـ ٢٧ ،وما يفعل فيه إذا أسلم ،نذر الكافر: باب ،األميان: كتاب
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٣٥٣ 

)١())لَيلَةً 
ن الصوم شرطاً مل يصح االعتكـاف يف رمضـان؛ ألن   واستدل املزين أنه لوكا  

 لْجري وللمعتكف أنْ. ، وللمخالف أن مينع هذه املالزمة )٢(صومه مستحق لغري االعتكاف
يرويزوجويتزوج ، رأسه لْج ،هوأن يبيع ويشتري)٣(ويأمر بإصالح معاشه ويعهد ضياع ،، 

شيء مـن هـذه   وال يكره : )٥(، قال الرافعي)٤(أشبه ذلك وخييط ويكتب وما ،ويشتري
)٦(ومل يبطل اعتكافه// األعمال إذا مل يكثر، فإن أكثر وقعد حيترف باخلياطة وحنوها كره 

، 
)٦(اعتكافه

ونقلَ عن القدمي أنه إذا اشتغل حبرفة بطل اعتكافه املنذور، ورواه بعضـهم يف   ،
إنه األظهر كراهة البيع والشراء يف املسجد، وإن قل  :)٧(وقال املصنف. مطلق االعتكاف 

  .  )٨(يف النهيتكف وغريه، إال حلاجة، وهو نصه يف البويطي، وفيه حديث صحيح للمع
: ، والثـاين يكـره  ال :أحدمها ،املسألة على قولنيوقد جعل الروياين وغريه : قلت

فـإن كـان    :قال ،)٩(إن الكراهةَ كراهةُ ترتيه ال حترمي :وقال يكره، وهو األصح للنهي،
وكذا إن خاط ثوبه الذي حيتاج إىل لبسـه اليكـره، وإن    حمتاجاً إىل شراء قوته ال يكره،

ويستحب أن يشتغل بأنواع العبادات ومن أمهها ذكر اهللا تعاىل  ،)١٠(كان كثرياً فتركه أوىل
                                                 

برقم  ،االعتكاف ليالً:باب ،االعتكاف: كتاب) ٣٨٤/ص(البخاري   هكذ يف نسخيت املخطوط، ورواية)  ١(
)٢٠٣٢(،  )) فبأَوكذْرفَ، )) نكتلَةًاعلَي ٦٦٣٧، ٤٣٢٠، ٣١٤٤، ٢٠٤٣[أطرافه يف البخاري : انظرو . ف . [ 
 ) . ٨٨/ص(خمتصر املزين : انظر) ٢(
مصدر ضاع يضيع ضياعاً، فسمي العيال باملصدر، وضيعة الرجل ما يكون منه معاشه : العيال، أصله : الضياع) ٣(

واملقصود هنا واهللا أعلم العيال؛ ألنـه ذكـر املعـاش    ) ٢/٩٧(النهاية : انظر. معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة 
رواه مسـلم  ))  من ترك دينا أو ضـياعا فَـإِلَي وعلَـي   :(( قال ويف احلديث أن النيب . عليه الضياع وعطف 

 ) . ٨٦٧(-٤٣ختفيف الصالة واخلطبة، برقم : اجلمعة، باب: كتاب) ٣٣٥/ص(
 ) . ٦/٣٦٣(واموع  ،)٣/٢٣٩(والتهذيب  ،)٨٨/ص(خمتصر املزين : انظر) ٤(
 ) . ٣/٢٥٤(زيز الع: انظر) ٥(
 ) . ٣/٢٥٥(املصدر السابق : انظر) ٦(
 ) . ٦/٣٦٤(اموع : انظر) ٧(
وعـن   ،شعارِ يف الْمسجِدتناشد اَأل نع ىهأَنه ن ((: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اهللا )  ٨(

: بـاب  ،الصالة: كتاب) ٧٤/ص(رواه الترمذي ))  ةالْجمعة قبل الصال لناس يوموأَنْ يتحلَّق ا ،شتراِء فيهالْبيعِ واال
حديث عبداهللا بن عمرو بن : وقال) ٣٢٢(م برق ،ماجاء يف كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر يف املسجد

 ) . ١٢٦٧(برقم  ،)٢/١٢٠(مكة يف أخبار وأخرجه الفاكهي يف  ،العاص حديث حسن
 ) . ٦/٣٦٣(واموع  ،)٤/٣٦٦(املذهب  حبر: انظر) ٩(
 . املصدرين السابقني اجلزء والصفحة : انظر) ١٠(

/١٧٩ 

א
א
א
 א
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٣٥٤ 

)١(والصالة، وكذلك قراءة القرآن، ودراسة العلم وكتابته ومذاكرة العلمـاء والتـدريس  
، 

وجيوز أن يأكل يف املسجد، . )٢(والصالة إنه ال يستحب له إال ذكر اهللا تعاىل: وعن أمحد
واألوىل أن يبسط سفرة أو حنوها، وله أن يغسل يده فيه، واألوىل يف طشت وحنوها لـئال  

: )٤(يف التهـذيب  قـال ، وهلذا )٣(يبتل املسجد فيمتنع غريه من اجللوس فيه؛ وألنه يستقذر
؛ ألن النفس قد تعافه  اهراًوال جيوز باملستعمل وإن كان ط جيوز نضح املسجد باملاء املطلق

وجتديد الطهـارة كغسـل   ، )٥(خالف األوىل: فإن غسل فيه من غري طشت كره، وقيل
   . )٦(قاله الروياين، اليدين

واألوىل  ،وجيوز الفصد واحلجامة يف املسجد يف إناء بشرط أن يـأمن التلويـث  
)٨(لصاحب الشـامل الطشت احتماالن  ويف البول يف ،جيوز ال: وقال البندنيجي ،)٧(تركه

 
)٩(

واألصح املنع؛ ألنه أقبح من الفصد، وهلذا ال يمنع من الفصد مستقبل القبلة خبـالف   
ــول ــه   )١٠(الب ــن راهوي ــحاق ب ــاروى إس ــول م ــع الب ــى من ــدل عل   ، ومماي
بسنده الصحيح إىل أيب هريرة يف حديث األعرايب الذي بال يف املسـجد أن   )١١(يف مسنده

 )١٢())وال يبـالُ فيـه    ،ذَا الْمسجِد إِنما هو لذكْرِ اللَّه والصالةإِنَّ ه:(( قال له النيب 

                                                 
 . املصدرين السابقني اجلزء والصفحة : انظر) ١(
 ) . ٣/٢٧٢(واإلنصاف  ،)٥/١٩١(والفروع  ،)٤/٤٨٠(املغين : انظر) ٢(
 ) . ٦/٣٦٥(واموع  ،)٢/٢٥٩(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٣٩(التهذيب : انظر) ٣(
 ) . ٣/٢٣٩(التهذيب : انظر) ٤(
 ) .  ٦/٣٦٥(واموع  ،)٢/٢٥٩(وروضة الطالبني  ،)٣/٥٩٢(البيان : انظر) ٥(
 ) .  ٤/٣٨٤(حبر املذهب : انظر) ٦(
 ) .٦/٣٦٤(واموع  ،)٢/٢٦٠(وروضة الطالبني  ،)٣/٥٩٢(والبيان  ،)٣/٢٢٦(حلية العلماء : انظر) ٧(
تويف سنة  ،نصر، عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد الشافعي، البن الصباغ، أيب ماميف فقه اإل: الشامل)  ٨(
 ) .١١٥/ص(وقد سبقت ترمجته يف ) . هـ٤٧٧(
 ) .٣/٥٩٢(والبيان  ،)٣/٢٢٦(حلية العلماء : انظر) ٩(
 ) .٢/٢٦٠(روضة الطالبني : انظر) ١٠(
عبد الغفور بن عبد احلق . د: تحقيقبنورة  املدينة املبمكتبة اإلميان  طبعته: مسند إسحاق بن راهويه)  ١١(

 .   هـ١٤١٢، وكانت الطبعة األوىل عام البلوشي
ه صـحيح وقد أخرجه ابن حبـان يف   ،مسند إسحاق بن راهويهاملطبوع من هذا احلديث يف ومل أعثر على )  ١٢(
صب  :باب، يامكتاب الص) ٦٥/ص(البخاري : انظر ،وروى البخاري طرفاً منه ،)١٤٠٢(بلفظه برقم) ٤/٢٤٨(
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٣٥٥ 

املسجد واالضـطجاع   وله النوم يف. فإطالق قوله واليبال فيه يشمل البول يف إناء وغريه 
.  )٢(، وال يكره له حمادثة اإلخوان لكنها خـالف األوىل )١(واالستلقاء يف غري حالة النوم

: )٣(حتاج إىل إلقاء النخامة أخذها خبرقة فإن أراد دفنها يف املسجد، قـال الرويـاين  وإذا ا
ـ نفْا دهتارفَكَ: ((  ال؛ ألن العلماء اختلفوا يف قوله: جيوز، وقيل: قيل فقـال  )٤( ))ا ه :

)٥(أراد إخراجها من املسجد: بعضهم أراد دفنها يف املسجد، وقيل
ويكـره  السـباب   .  

إنـه   :)٧(وقال الصيدالين والرويـاين  ،)٦(يفسد ما االعتكاف والاملسجد، واجلدال يف 
واخلوض يف ذلك ليس  :)٨(ـ  رمحه اهللا، قال اإلمام ـ  يذهب أجره بذلك كما يف الصوم

أن الغيبة  وقد ورد خرب يف ،اليطلع عليه، والثواب غيب رضي اهللا عنهم، من شأن الفقهاء
   .  )١٠(مثله يف الترغيب هو ديد قد يرد، )٩(األجرحتبط 

 :قال األئمة :)١٢(وقال اإلمام )١١(ملا سبق)  بل يصح اعكاف الليل وحده: ( قال
وعند أيب حنيفة جيـوز   ،منفرداً تبعاً وال ال، مل يصح االعتكاف يف الليل )١(إذا قلنا بالقدمي

  . )٢(تبعاً
                                                                                                                                            

وجوب غسـل البـول    :باب ،كتاب الطهارة) ١٣٧/ص(مسلم رواه و ،)٢٢٠(برقم  ،املاء على البول يف املسجد
إِنَّ هذه الْمساجِد لَا ((عن أنس بن مالك بلفظ) ٢٨٥(ـ ١٠٠برقم  ،وغريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد

 . ))  إمنا هي لذكْرِ اللَّه عز وجل والصلَاة وقراَءة الْقُرآن ؛تصلُح لشيٍء من هذا الْبولِ وال الْقَذَرِ
 ) . ٦/٣٦٥(واموع ) ٤/٣٦٧(حبر املذهب : انظر) ١(
 ) . ٣/٥٩١(والبيان  ،)٣/٤٩٤(احلاوي : انظر) ٢(
 ) . ٤/٣٧١(حبر املذهب : انظر) ٣(
 ) . ١٢٢٦(برقم  ،)٢/٢٢٩(مية ابن خزو ،)١٦٣٥(برقم ) ٤/٥١٤(صحيحه ابن حبان رواه )  ٤(
 ) . ٤/٣٧١(حبر املذهب : انظر) ٥(
 ) . ٦/٣٦٥(اموع ، و)٤/١٠١(اية املطلب : انظر) ٦(
 ) . ٤/٣٦٧(حبر املذهب : انظر) ٧(
 ) . ٤/١٠١(اية املطلب :انظر) ٨(
وأخربين عبـد   :قال  )٤٤٨( برقم ) ٢/٥٥٣( عبداهللا بن وهب القرشي ،أليب حممد اجلامع يف احلديث: انظر) ٩(

ومن كان  ،اتقوا النميمة فإن صاحبها ال يستريح من عذاب القرب :((اهللا بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب قال
 )) .  والغيبة حتبط العمل ،ذا لسانني جعل اهللا له لسانني من النار

 ) . ٤/١٠١(اية املطلب :انظر) ١٠(
 . ) ٣٤٧/ص(املسألة اليت قبل هذه املسألة : انظر) ١١(
 .  )٤/٨٠(اية املطلب: انظر) ١٢(

א
א
 א
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٣٥٦ 

بالصوم أفضل  ألن االعتكاف ؛)هو فيه صائم لزمه  يومٍ ولو نذر اعتكاف(: قال
وم أفضل منـه يف  يف يوم الص  // وإذا كان كذلك فاالعتكاف، طاً بهووإن مل يكن مشر

ألنـه مل   ؛ولو اعتكف يف رمضان أجزأه. مه بالنذر لزم كسائر القربات التز، فإذا )٣(غريه
وكذا لو اعتكف ، )٤(وإمنا نذر االعتكاف على صفة وقد وجدت ،يلتزم ذا النذر صوماً

بالصـوم   ، والخالف أنه لـو أتـى  )٥(رمضان صائماً عن قضاء أو نذر أو كفارةيف غري 
   . )٦(واالعتكاف منفردين مل جيزه عن النذر لفوات الصفة امللتزمة

واألصح وجـوب  )  ولو نذر أن يعتكف صائماً أو يصوم معتكفاً لزماه(  :قال
كمـا يف املسـألة    ؛ ألن الصفة مقصودة فيلزم بالنـذر )٧(مجعهما وهو املنصوص يف األم

وهو قول أيب على الطربي، جيوز أن يأيت ما منفردين؛ ألمـا  : والوجه الثاين ،)٨(السابقة
عبادتان  تنفرد كلٌ منهما عن األخرى، فلم جيب اجلمع بينهما كالصوم والصالة، وقـال  

أن فيما إذا نذر أن يعتكف صائماً مبثل قول األصحاب، وفيما إذا نـذر  : الشيخ أبو حممد
يصوم معتكفاً مبثل قول أيب علي الطربي، وفرق بأن الصوم وصف لالعتكاف؛ ألنه مـن  

، ولو نذر أن يعتكف بصوم فهو كما لو نذر أن )٩(مندوباته خبالف العكس وهو ضعيف
، ولو اعتكف يف رمضان فعلى األصح اليجزئه عن شـيء، ويلزمـه   )١٠(يعتكف صائماً

، هكـذا  )١١(ي جيزئه عن االعتكاف وعليه أن يصوماستئنافهما، وعلى قول أيب على الطرب
صرحوا به يف الصورة األوىل، وقياسه أن يأيت يف الثانية، ولو شرع يف االعتكاف صائماً مث 

                                                                                                                                            
 ) . ٢/٢٦٠(وروضة الطالبني  ،املسألة السابقة: انظر. أن الصوم شرط يف صحة االعتكاف  :القدمي )١(
 ) . ١/١٤٢(اهلداية  ،)٢/١٠٩(بدائع الصنائع  :انظر) ٢(
 ).٦/٣٢٩(واموع  ،)١/٣٥٠(واملهذب  ،)٤/٣٧٥(حبر املذهب : انظر) ٣(
 ) . ٢/٢٦٠(روضة الطالبني : انظر) ٤(
 ) .٦/٣٢٩(اموع : انظر) ٥(
 ) . ٢/٢٦٠(روضة الطالبني : انظر) ٦(
 .ومل أعثر عليه يف األم  ،)٦/٣٢٩(واموع  ،)١/٣٥٠(املهذب : انظر) ٧(
 .) ٣/٥٧٣(، والبيان )١/٣٥٠(هذب امل: ، وانظر)٣٥٢/ص( :انظر) ٨(
 ) .٦/٣٢٩(واموع  ،)٣/٢٥٦(والعزيز ،)١/٣٥٠(املهذب : انظر) ٩(
 ) . ٦/٣٢٩(واموع  ،)٢/٢٦٠(وروضة الطالبني  ،)٣/٥٧٣(البيان : انظر) ١٠(
 ) . ٦/٣٢٩(واموع  ،)٢/٢٦١(روضة الطالبني : انظر) ١١(

/٥٦ 
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أفطر فعلى األصح يلزمه استئناف الصوم واالعتكاف، وعلى الثـاين يكفيـه اسـتئناف    
فجـامع لـيالً ففيـه هـذان      متتابعة صائماً )٢(ولو نذر اعتكاف أيامٍ وليالٍ، )١(الصوم
     .)٣(الوجهان

واعلم أن حقيقة قول أيب علي أن الواجب شيئان، ومها العبادتان بدون صفة اجلمع 
أن الواجب ثالثـة  : أو التفريق، وهو بعيد مناف ملدلول اللفظ، وحقيقة قول األصحاب

س إال عبـادة  مدلول الصيغة لـي : أشياء، العبادتان وكوما جمتمعتني، وقد يقول القائل
، إما )٥(السابقة مثله )٤(]املسألة  [موصوفة بصفة، فإن اقتضى ذلك إجياب الصفة فليكن يف 

هنا أنـه إذا نـذر أن   : هناك إذا اعتكف يف رمضان ال جيزئه، وإما أن يقال: إما أن يقال
يف رمضان جيزئه، وإذا نذر أن يصوم معتكفـاً الجيزئـه؛ ألن   // يعتكف صائماً فاعتكف 

واجلـواب عـن هـذا    . ان ال يقع عن النذر، وكال األمرين مل يقل به أحد صوم رمض
اإلشكال أن الصوم يف املسألة السابقة ليس صفة لالعتكاف بل لليوم، وامللتـزم كـون   
االعتكاف واقعاً يف ذلك اليوم، فإذا أوقعه يف غريه مل جيز؛ ألنه دون االعتكاف امللتـزم ال  

م صفة لالعتكاف، فإذا نذر أن يعتكف بصوم فقـد  ألن الصوم واجب، وأما هنا فالصو
، وإذا نذر أن يعتكف صائماً أو وهو صائم فقد التزم اعتكافـاً يف  )٦(التزم اعتكافاً وصفته

حال، واحلال صفة يف املعىن ، وإذا نذر أن يصوم معتكفاً أو هو معتكف فكذلك، ففـي  
أحدمها مقصود يف نفسـه  هذه الصيغ كلها يلزمه كل منهما، وكل منهما مقصود، لكن 

وهو املوصوف، واآلخر مقصود يف غريه وهو الصفة، فال بد أن يكون كلٌ منـهما عـن   
  . جهة النذر 

واعلم أن املسألة السابقة ذكرها بعض األصحاب، ومل يتعرض هلا األكثرون، أعين 
 نذر أن يعتكف صائماً، أو يصـوم معتكفـاً  : قوله أن يعتكف يوماً هو فيه صائم، وأما

                                                 
 ) . ٦/٣٢٩(واموع  ،)٣/٢٥٦(العزيز : انظر) ١(
 . ولياليها ) أ ( يف ) ٢(
 ) . ٦/٣٢٩(واموع  ،)٢/٢٦١(البني وروضة الط ،)٣/٢٥٦(العزيز : انظر) ٣(
 ) . أ (  ة منساقط) ٤(
 .  مسألة إذا اعتكف يف رمضان الجيزئه) ٥(
 ) . ٦/٣٢٩(مفهوم هذا اإلشكال وجوابه يف اموع  انظر) ٦(

/١٨٠ 
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فكلهم ذكرومها، فإن ارتضيت ماذكرناه من الفرق وإال فلك سبيل إىل املخالفـة ثَـم ال   
ولو نذر أن يعتكف مصلياً أو يصلي معتكفاً لزمه االعتكاف والصالة، ويف لزوم .  )١(هنا

يطرد الوجهني، والفرق أن الصوم واالعتكـاف  : املذهب ال جيب، وقيل: اجلمع طريقان
، وقـد  )٢(ا يف الكف، والصالة أفعال مباشرة التناسب االعتكـاف متقاربان الشتراكهم

إن كان يف انضمام أحدمها إىل األخرى قربة فليجب اجلمع، وإال فليجب األصـل  : يقال
فقط دون الصفة، وجوابه أن اللفظ دل على التزامهمـا جمتمعـتني، فـإذا مل يكـن يف     

ويخرج على هذين الطريقني مالو : )٣(قال الرافعي. اجتماعهما قربة لغى وبقي التزامهما 
نذر أن يعتكف حمرماً، وإذا مل يوجب اجلمع بني االعتكاف والصالة فالذي يلزمـه مـن   
الصالة هو الذي يلزمه لو أفرد الصالة بالنذر، وإن أوجبنا اجلمع لزمه ذلك القـدر يـوم   

ام مصلياً لزمـه  اعتكافه، واليلزمه استيعاب ذلك اليوم بالصالة، فإن كان نذر اعتكاف أي
ولك أن  :)٥(قال الرافعي.  )٤(ذلك القدر يف كل يوم، هكذا ذكره صاحب التهذيب وغريه

ظاهر اللفظ يقتضي االستيعاب، فإن تركنا الظاهر فلم يعتـرب تكريـر القـدر    : أن تقول
الواجب من الصالة كل يوم، وهال اكتفي به مرة يف مجيع املدة، وقد وقـع يف نسـخة   

فلو نذر أن يعتكف "كتابة إما من األصل، وإما من الناسخ فإن فيهما، الروضة غلط يف ال
 ولو ،وترك مسألة اإلحرام باحلج ،وذكرماقلناه ،)٦(" فإن مل نوجب اجلمع  ،حمرماً بالصالة

، ولونذر أن )٧(نذر أن يعتكف قارئاً ففي البيان مايقتضي أنه كمالونذر أن يعتكف مصلياً
ذا لزمه الصالة وقراءة السورة، ويف وجوب اجلمع اخلالف يصلي صالة يقرأ فيها سورة ك

، ولونذر أن يصوم مصلياً لزمه الصوم والصـالة  )٨(الذي يف اجلمع بني الصالة واالعتكاف

                                                 
إذا  :هنا مسألة وأراد بال ،ألنه مل يذكرها إال بعض األصحاب ؛أن يعتكف يوماً هو فيه صائم: يريد بثَم مسألة) ١(

 . فيسوغ اخلالف يف األوىل دون الثانية  ،ألن اجلميع ذكرها ؛نذر أن يعتكف صائماً أو أن يصوم معتكفاً
 ) .٦/٣٢٩(واموع  ،)٢/٢٦١(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٢٣(التهذيب : انظر) ٢(
 ) . ٣/٢٥٧(العزيز : انظر) ٣(
 ) . ٣/٢٢٣(التهذيب : انظر) ٤(
 ) . ٣/٢٥٧(العزيز : انظر) ٥(
 ) .٢/٢٦١(روضة الطالبني : انظر) ٦(
 ) .٣/٥٧٣(البيان : انظر) ٧(
 ) . ٦/٣٣٠واموع  ،)٣/٢٥٧(العزيز : انظر) ٨(
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، )٢(، ويف كالم صاحب املهذب مايقتضيه)١(واليلزمه اجلمع بينهما باالتفاق، نقله املصنف
ما؛ ألنه أفضل، وأشار اإلمـام إىل وجـوب   ولونذر القران بني احلج والعمرة فله تفريقه
بل غلط ال يعد خالفاً،واملسألة مشهورة جبواز  :)٣(مجعهما وهو شاذ مردود، قال املصنف

ولو نذر اعتكاف شهر رمضان ففاته لزمه اعتكاف شهرٍ آخر وال يلزم الصوم . التفريق  
)٤(اقـاً ألنه مل يلتزمه، وإمنا كان حيصل لواعتكف يف رمضـان اتف ؛بالخالف

ولونـذر   ،
اعتكاف رجب صائماً ففاته وجب عليه قضاء شهر بصيام، فلو قضـى يف رمضـان مل   

   . )٥(جيزه
 ليمتاز عن)  ويشترط نية االعتكاف كالصالة وينوى يف النذر الفرضية: ( قال

، وإن دخل يف االعتكاف مث نوى  اخلروج منه مل يبطـل علـى األصـح    )٦(التطوع// 
 بعض املتأخرين ببطالنه خبالف الصوم؛ ألن مصلحته التعظيم فيفـوت  ، وأفىت)٧(كالصوم

  .  )٨(بنقض النية
 لكـن  ،كفته نيته وإن طـال مكثـه  ـ أي مل يعني مدة ـ    وإذا أطلق: ( قال

سواء خرج  لقضاء حاجته أو لغريه؛ ألن الثـاين  )  لوخرج وعاد احتاج إىل االستئناف
أن يقضي حاجته ويعود كانت إنه لو :يف التتمة جديد، وقال اعتكاف عزم عند خروجه 

، واعترض الرافعي بأن اقتران النية بأول العبادة شرط فكيف )٩(هذه العزمية قائمة مقام النية
أن نيتـه األوىل  : ، ولصاحب التتمة إن يقـول )١٠(فكيف حيصل االكتفاء بالعزمية السابقة

مية قاطع لزمن اخلروج فقـط،  شاملة إلطالقها بدليل ما إذا مل يخرج، وخروجه ذه العز

                                                 
 ) . ٦/٣٣٠اموع : انظر) ١(
 ) . ١/٣٥٠(املهذب : انظر) ٢(
 ) . ٦/٣٣٠اموع : انظر) ٣(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٤(
 ) . ٢/٥٦٨(الوسيط و ،)٤/٣٧٧(حبر املذهب : انظر) ٥(
 ) . ٦/٣٣٨(واموع  ،)٢/٢٦١(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٥٧(العزيز : انظر) ٦(
 ) . ٢/٢٦١(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٥٨(العزيز : انظر) ٧(
 ) . ٣/٢٥٨(العزيز : انظر) ٨(
 ) . ٦/٣٣٨(واموع  ،)٢/٢٦٢(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٥٨(العزيز : انظر) ٩(
 ) . ٣/٢٥٨(عزيز ال: انظر) ١٠(

/٥٧ 

א א א
א

א
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٣٦٠ 

إن ماقاله صاحب التتمة هو الصـواب،  : )١(فينبغي عوده على النية األوىل، واملصنف قال
ووجهه بشيٍء آخر وهو أنه ملا أحدث النية عند إرادته اخلروج صار كمن نوى املدتني بنية 

جعلـها  فيمن نوى صالة النفل ركعتني، مث نوى يف آخرهـا  : واحدة، كما قال أصحابنا
أربعاً أو أكثر فإنه يصح صالته أربعاً بالخالف، ويصري كمـن نـوى األربـع يف أول    

  . )٢(دخوله
فإن خرج لغري قضاء احلاجـة لزمـه   ، ولو نوى مدةً فخرج فيها وعاد(  :قال
؛ ألنه إذا خرج لغريها فقد قطع االعتكاف، وإذا خـرج هلـا  )فال  )٣(هالَ أو، االستئناف

د النية؛ ألنه البد منه، والفرق على هذا بـني أن يطـول الزمـان أو    فهو كاملستثين عن
  .)٤(يقصر

 كان اخلروج لقضاء احلاجة سواٌء) إن طالت مدة خروجه استأنف : وقيل:( قال
  . )٥(لتعذر البناء// أم لغريه 

)٦(ألن النية مشلت مجيع املُدة بالتعيني ؛) مطلقاً ال يستأنف: وقيل:( قال
وهـذا   ،

وفيما إذا نذر أياماً ومل يشترط فيهـا   ،طرد فيما إذا نوى مدةَ االعتكاف تطوعاخلالف م
، فإن شرطَ التتـابع أو كانـت املنـذورة    )٧(مث دخل املسجد بقصد الوفاء بالنذر، التتابع

 ،ديد هنا كحكمه فيما سيأيت يف املتتـابع جحكم الت )٩(وذكر البغوي ،)٨(متواصلة فسيأيت
معناه لصحة االعتكـاف   ، وقول املصنف لزمه االستئناف)١٠(أوجه وبذلك يأيت هنا أربعةُ

                                                 
 ) . ٦/٣٣٨(اموع : انظر) ١(
 .  املصدر السابق: انظر) ٢(
 . أي لقضاء احلاجة ) ٣(
 ) . ٦/٣٣٩(واموع  ،)٢/٢٦٢(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٥٨(العزيز: انظر) ٤(
 . املصادر السابقة األجزاء والصفحات : انظر) ٥(
 ) . ٦/٣٣٩(واموع  ،)٢/٢٦٢(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٥٨(العزيز: انظر) ٦(
 ) .٢/٢٦٢(روضة الطالبني : انظر) ٧(
 . مسألة التتابع بعد هذه املسألة : انظر) ٨(
 ) . ٣/٢٢٦(التهذيب : انظر) ٩(
 :أصـحها  يف اشتراط جتديد النية إذا خرج مث عاد أربعة أوجه ((:فقال)٦/٣٣٩(يف اموع  النوويذكرها ) ١٠(

وإن خرج لغرض آخـر اشـترط    ،ألنه ال بد منه ؛احلاجة مث عاد مل جيب التجديد إن خرج لقضاء ،وبه قطع املتويل

/١٨١ 

א
א
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٣٦١ 

ألنه جيوز اخلروج من االعتكاف املتطوع  ؛جيب يف التطوع ، أما أصل العود فالبعد العود
  . قضاء عليه  به كصالة التطوع وال

 )فخرج لعذرٍ ال يقطع التتابع مل جيب استئناف النية  متتابعةً ولونذر مدةً: ( قال
 فلو أخر انقطـع التتـابع   ،ذرعوجيب العود عند الفراغ من ال ،النية العود لشمولأي عند 

  .  )٢(يقطع التتابع سيأيت بيانه والعذر الذي ال، )١(وتعذر البناء
أمـا  ألنه منه بـد،   ؛) وقيل إن خرج لغري احلاجة وغسل اجلنابة وجب( : قال

إن طال الزمان ففي لـزوم التجديـد   : وقيل ،جيب فيه جتديد النية قطعاً قضاء احلاجة فال
األذان ، وأحلق الرافعي مـا  )٣(ألنه البد منه ؛وغسل اجلنابة يلحق بقضاء احلاجة ،وجهان

 ال واألصح أنـه  ،، وماسواها فعلى اخلالف الذي ذكره املصنف)٤(إذا جوزنا اخلروج له
يقطـع التتـابع علـى    عاد فإنه المجلتها إذا خرج لغرضٍ استثناه مث ومن جيب التجديد، 

كالم املصنف أنـه   وقد أفهم ،)٦(وصرح باخلالف  فيه الشيخ أبو علي وغريه، )٥(ماسيأيت
فإن كـلَّ مـايقطع    ؛)٨(]وهو كذلك[ )٧(]نيةال[ يقطع التتابع جيب استئناف مىت خرج ملا

)٩(التتابع حيوج إىل استئناف االعتكاف بنية جديدة
ـ  ،واجباًولومل يكن التتابع  ، ذره فإن ن

ـ  مدةً ومل يتعرض للتتابع مث خرج بال عذر أو جامع ففسد اعتكافه مث عاد ه ليتم الباقي ففي

                                                                                                                                            
سواء خرج لقضـاء   ،إن طالت مدة اخلروج اشترط التجديد وإال فال :والثاين ،التجديد سواء طال الزمان أم قصر

يقطـع التتـابع يف    وبه قطع البغوي إن خرج ألمر : والرابع ،ال يشترط التجديد مطلقاً :والثالث ،احلاجة أم لغريه
)) اجة والغسل لالحتالم مل يشترطوإن خرج ملا ال يقطعه وال بد منه كقضاء احل ،االعتكاف املتتابع اشترط التجديد

 . 
 ) . ٦/٣٦٦(واموع  ،)٢/٢٧٤(روضة الطالبني : انظر) ١(
 .    املسألة اليت بعدها :انظر) ٢(
 ) . ٦/٣٦٦(واموع  ،)٢/٢٧٤(روضة الطالبني : انظر) ٣(
 ) .٣/٢٧٨(العزيز : انظر) ٤(
 . ) ٣٧٠/ ص: (انظر) ٥(
 ) . ٦/٣٦٦(واموع  ،)٢/٢٧٤(روضة الطالبني : انظر) ٦(
 . التتابع ) ب ( يف ) ٧(
 .  )ب ( ساقط من ) ٨(
 ) . ٢/٢٧٤(روضة الطالبني : انظر) ٩(
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٣٦٢ 

وهـو   ،لكن املذهب هنا وجوب التجديد :)٢(قال اإلمام ،)١(يف وجوب التجديداخلالف 
واملـراد   ،)٣(ذه وبيناه هنـاك ـقتضاه كالم املصنف يف املسألة اليت قبل هاوقد  ،كما قال
  .  )٤(ئط والبولغاباحلاجة ال
والنقاء مـن احلـيض    ـكالصوم  ـ  وشرط املعتكف اإلسالم والعقل ( :قال
جمنـون أو   وال، مرتد وال، يصح اعتكاف كافرٍ أصلي فال ،)٥(وكذلك النفاس)  واجلنابة

ـ   ؛أو نفسـاء ، أو حائض، جنب وال ،لعدم النية ؛مغمى عليه د ـألن مكـثهم يف املسج
 ،عن والده أنه يصح شروع اجلنب يف االعتكاف مث يغتسـل  )٧(وذكر الروياين ،)٦(معصية

جيوز للعبـد   لكن ال ،واملرأة املزوجةويصح من الصيب املميز، والرقيق،  ،والصحيح األول
وكـان   ،ولو اعتكفا بغري إذن صح مع التحرمي ،وال املرأة بغري إذن الزوجبغري إذن سيده، 
ما تطوعاً فإنه ال يلزم وكذا لو اعتكفا بإذ، )٨(العبد وللزوج إخراج املرأة، للسيد إخراج
 وإن أذنا يف الشروع وكان الزمان ،وإن نذراه بغري إذن فلهما املنع من الشروع بالشروع،

وإن مل يشرطا فلهما الرجوع  ،التتابع مل جيز هلما الرجوع متعيناً أو غري متعني ولكن شرطا
مل  وإال، معني فلهما الشروع فيه بغري إذن وإن نذرا باإلذن فإن تعلق بزمان ،على األصح

ع من اإلمتام، كذا ذكره وإذا شرعا باإلذن مل يكن هلما املن ،ألنه  موسع ؛يشرعا بغري إذن
سبق يف ، وفيه خالف )٩(وهو مبين على أن النذر املطلق إذا شرِع فيه لزم إمتامهالعراقيون، 

 وإال ،تتابعـاً مل جيـز إخراجـه   ، وذكر الروياين أنه إن كان م)١٠(يف آخر كتاب الصوم

                                                 
 ) . ٦/٣٦٦(واموع  ،)٢/٢٧٤(روضة الطالبني : انظر)١(
 .  )٤/٩٢(ية املطلبا: انظر) ٢(
 . الصفحة السابقة : انظر) ٣(
 ) .٤/٢١٤(مغين احملتاج و ،)٢/٢٦١(إعانة الطالبني : انظر) ٤(
 ) . ٢/٢٦٢(روضة الطالبني : انظر) ٥(
 ) . ٦/٣٢٤(واموع  ،)٢/٢٦٣(روضة الطالبني : انظر) ٦(
 ) . ٤/٣٧٣(حبر املذهب : انظر) ٧(
 ) .٦/٣٢٤(اموع : انظر) ٨(
 ) .٦/٣٢٥(واموع  ،)٣/٢٥٩(العزيز : انظر )٩(
 ) . ١٣٧/ص(: انظر) ١٠(

א
א
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٣٦٣ 

ويستوي فيمـا   ،ويبني أن كالم العراقيني يف غري املتتابع ،، وهو يوافق ماقلناه)١(فوجهان
ــن ــاه القــــــــــــــ    )٢(ذكرنــــــــــــــ

  
  

وإذا  ،فله أن يعتكف بغري إذن مواله على األصـح  )٥(، أما املكاتب)٤(وأم الولد )٣(واملدبر
٦(واملـبعض  للكتابـة،  ه على الكسبوليس له محل ،عجز عن قوته كان له منعه حينيذ( 

)٨(كـالقن ويف نوبة السيد  ،فإن كانت فهو يف نوبته كاحلر ،)٧(كالقن إن مل تكن مهايأة
، 

نذر العبد اعتكافاً  ولو. فيخرج على اخلالف  ،أنه يف نوبته كاملكاتب: وحكي ابن يونس
ألنـه   ؛من االعتكـاف ليس للمشتري منعه : قال املتويل ،يف زمان معني بإذن سيده فباعه

ولـو أراد العبـد    ،)٩(ولكن إن جهل فله اخليار يف فسخ البيـع ، صار مستحقاً قبل ملكه
قالـه  ، منعـه  للسـيد //  الدخول يف الصالة يف أول الوقت فأصح الوجهني أنه لـيس 

وليس للسيد منعه من النوافل  ،؛ ألن التعجيل فيها مطلوب خبالف النذر املوسع)١٠(ياينورلا

                                                 
 ) .٤/٣٨٤(حبر املذهب : انظر) ١(
مد عميم حملقواعد الفقه : انظر.  هؤالعبد الذي ال جيوز بيعه وال شراهو  :وقيل ،عبد مملوك هو وأبوه: القن) ٢(

 ) . ١٧٩/ص(والتعريفات ، ) ٤٣٥/ص(اإلحسان 
: انظر. ، فيعتق مبوته إن مت فأنت حر:اله أن يقولمث سيده،يف آخر حياة عن دبرٍ ر هو من أعتق املدب : املدبر) ٣(

 ) . ٢٠٦/ص(، التعريفات )٤٧٤/ص(قواعد الفقه : انظر
.   عليه جبرافتعتق  ،هي الْحر حملُها من وطِْء مالكها: وقيل.  هي اليت ولدت من سيدها يف ملكه: أم الولد) ٤(

 ) .  ٢/٣٠٩(حاشية العدوي ، )١٠/٤١١(املغين: انظر
. الكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجماً، فإذا أداه صار حراً، والعبد مكاتب  :املكاتب) ٥(

 .  ) ٢٦٦/ص(، وخمتار الصحاح)٢/٥٢١(النهاية : انظر
) ٢/١٠٢(حاشية البجريمي ، و)٦/١٠٣(مطالب أويل النهى  :انظر. من بعضه حر وبعضه رقيق  هو :املبعض) ٦(
   ) . ٢/٢٣١(رح خمتصر خليلوش

 ) . ٢٣٤/ص(التعريفات : انظر. قسمة املنافع على التعاقب والتناوب : املهايأة : مهايأة) ٧(
 ) .٦/٣٢٥(واموع  ،)٣/٢٥٩(والعزيز  ،)٤/٣٨٥(حبر املذهب : انظر) ٨(
 ) . ٦/٣٢٥(اموع : انظر) ٩(
 ) . ٤/٣٨٥(ذهب حبر امل: انظر) ١٠(
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٣٦٤ 

: الروياين عن أصحابنا، قـال نقله  ،وإمنا مينعه مما سوامها ،أدبار الصلوات املكتوبة اليت يف
  . )١(آخر// فيه وجه : وقيل

 ،أي بالنسبة إىل زمان الردة والسـكر )  أو سكر بطل، رتد املعتكفولو ا( : قال
ماقالـه  ما واملـذهب  : وقيل ،يعتد بزمن السكر يف وجه شاذ: وقيل ،يعتد به قطعاً وال

)٣(،  ولو شرب اخلمر يف حال اعتكافه ومل يسكر)٢(املصنف
   . )٤(مل يبطل اعتكافه 

يعين إذا مل يعتد بزمـان   ) واملذهب بطالن مامضى من اعتكافهما املتتابع( : قال
فينبين عليـه أو يبطـل ؟   ، فهل يبقى ماتقدم على الردة والسكر معتداً به، الردة والسكر

، نص عليه يف األم يف املرتد على أنـه  )٥(إن كان االعتكاف متتابعاً فيحتاج إىل االستئناف
واختلـف  ، )٧(ونص أنه لو سكر يف اعتكافه مث أفاق يسـتأنف  ،)٦(فإذا أسلم بىن ،اليبطل

 ،ألن ذلك أشد من اخلروج من املسجد ؛املذهب بطالن اعتكافهما ،األصحاب على طرق
ألن الردة  الحتبط ماسبق  ؛متتابع فإذا أسلم بىنوحمل نصه يف املرتد على أنه اعتكاف غري 

تقرير : والطريق الثاين ،)٨(ونصه يف السكران يف اعتكاف متتابع ،عندنا إال إذا مات مرتداً
وذكـر أصـحاب    نع املسجد بكل حال خبالف املرتد،والفرق بأن السكران مي ،النصني

اليبطـل  : والرابع ،فيهما قوالن :والثالث ،)٩(الشيخ أيب حامد أن هذا الطريق هو املذهب
 ،وإن قصر بىن ،وكذا الردة إن طال زمنها ،يبطل السكر المتداد زمانه: واخلامس ،فيهما

وهـذا الطريـق مل    ،ألنه كالنوم والردة تنايف العبادة ؛يبطل بالردة دون السكر: والسادس

                                                 
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة  انظر) ١(
 ) .٢/٢٦٣(روضة الطالبني : انظر) ٢(
 .  وهو مل سكر ) أ ( يف ) ٣(
 .   )١/٤٥٥(مغين احملتاج  :انظر) ٤(
 ) . ٢/٢٦٤(روضة الطالبني  ،)٣/٢٦١(العزيز : انظر) ٥(
  .ومل أجده يف األم ) ٢/٢٦٣(ي يف روضة الطالبنيوالنوو ،)٤/١١٢(نقله إمام احلرمني يف اية املطلب ) ٦(
 ) .٤/٣٨٣( األم: انظر) ٧(
  )  .٦/٣٥٤(واموع ، )٤/١١٢(اية املطلب: انظر) ٨(
وتكلف بعض أصحابنا فذكر ماهو طريقة رابعة، والتزم اجلريان على ): (( ٤/١١٣(قال اإلمام يف اية املطلب) ٩(

ن املرتد من أهل املسجد، وخاصية االعتكاف اختصاص باملسجد، وأما الردة التنايف؛ فإ: على النصني، وقال
 )) . وهذا تكلف ال أصل له . السكران فليس من أهل املسجد، فإنه ال يبقى فيه 

/٥٨

/١٨٢ 

א
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٣٦٥ 

)١(يذكره غري اإلمام والغزايل
الن مامضى تعذر إذا عرفت ماذكرناه ظهر لك أن معىن بط ،

  .  )٢(البناء عليه الحبوطه
 ،ألنه معـذور  ؛) ولو طرأ جنون أو إغماء مل يبطل مامضى إن مل يخرج( : قال

، خرج مكرهاًكما لومحل العاقل وأ )٣(]مل يبطل[وإن أُخرِج فإن مل ميكن حفظه يف املسجد 
ذهب أنـه  ، وامل)٤(فيه اخلالف الذي يف املريض إذا أخرجولكن شق، ف وإن أمكن، مكرهاً
 أنه لو بقـي اجلنـون   )٦(عن نصه يف األم: ، وهلذا نقل القاضي أبو الطيب)٥(تتابعه اليقطع
  . )٨(يجينقاله البند )٧(كالسكر يعذر فيه فهو ولو جن بسبب ال ،مث أفاق بىنسنتني 

البدنية  ألن العبادات ؛) وحيسب زمن اإلغماء من االعتكاف دون اجلنون: ( قال
  . )١٠(، ويف اإلغماء خالف خترجياً من الصوم)٩(ونتصح من ان ال

)١١(حلرمة املكث عليها)  أو احليض وجب اخلروج( : قال
 .  

  .  )١٢(كذلك)  وكذا اجلنابة إن تعذر الغسل يف املسجد( : قال
ـ ته ألنه أصون ملروء ـ؛   فلو أمكن جاز اخلروج( : قال )  واليلزم وللمسجد 

: )١٥(وقال اإلمام. ، ومقتضاه جواز الغسل يف املسجد )١٤(واملصنف )١٣(قاله الرافعي، هكذا

                                                 
 ) . ٦/٣٥٤(واموع  ،)٢/٢٦٤(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٦١(العزيز مجيع هذه الطرق يف : انظر) ١(
 ) . ٣/٢٢٥(اية احملتاج و ،)١/٤٥٥(مغين احملتاج : انظر) ٢(
 ) . أ ( ساقط من ) ٣(
 . ) ٣٧٥/ص(سيأيت أيضاً خروج املريض يف ) ٤(
 ) . ٦/٢٥٤(واموع  ،)٢/٢٦٤(وروضة الطالبني : انظر) ٥(
 ) . ٤/٣٨٥( األم: انظر) ٦(
 .ومغين احملتاج ، واملثبت هواملوافق ملا يف الكفاية. كالسكران ) أ ( يف ) ٧(
 . خمطوط ) ب  ٤/٨٠(النبيه  كفاية: انظر) ٨(
 ) . ٣/٢٦١(والعزيز  ،)٣/٢٣٨(التهذيب : انظر) ٩(
 ) .٦/٣٦١(واموع  ،)٣/٢٦١(العزيز : انظر) ١٠(
 ) . ٣/٢٢٥(اية احملتاج  ،)١/٤٥٥(مغين احملتاج : انظر) ١١(
 .املصدرين السابقني اجلزء والصفحة : انظر) ١٢(
 ) .٣/٢٦٢(العزيز : انظر) ١٣(
 )  .٦/٣٦١(واموع  ،)٢/٢٦٤(روضة الطالبني : انظر) ١٤(
 . )٤/١١١(اية املطلب: انظر) ١٥(
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٣٦٦ 

أحنب الرجل يف املسجد وبالقرب منه ماء يتيسر االنغماس فيه على قرب من الزمـان   إذا
طال الزمان ، فالذي ذهب إليه احملققون أنه يتعني عليه إيثار اخلروج ،من زمن اخلروج أقل

 ،غتسال على الصورة اليت ذكرناهـا جيوز اال: وأبعد بعض األصحاب فقال: قال ،أو قصر
واختاذ املسجد هلذا غض  حطٌ للجنابةأن االغتسال : وهذا ساقط من وجهني أحدمها: قال

تههإن للجنب دخول املسجد علـى  ف ؛باحة العبور ليست معقولة املعىنإ، وأيضاً )١(من أُب
 عبور بل يعد تعرجيـاً يعد من قبيل ال فكل ماال ،مسلكاً غريه دجوإن و، ستطراققصد اال
أحداً من األصـحاب   ومل أر، واالشتغال باالغتسال من ذلك ،أمرٍ فهو نقيض العبور على

  .  )٣(غتسال نظراً إىل قرب الزماناال )٢(]إيثار[يوجب 
وإن فرض بدون  ،وإذا فرض يف االغتسال مكث وإن قل فيظهر ماقاله اإلمام: قلت
اجلنب وهو خارج فترتفع جنابتـه يف مـروره   لو كان يف املسجد ر خيوضه  مكث كما

ذين لوإن كان املعىن األول من الوجهني الة ماقاله الرافعي واملصنف، فيتجه يف هذه الصور
إنه إذا كان املاء يف املسـجد يأخـذه   : )٤(وقال املتويل والروياين.  ا اإلمام موجوداًأبدامه

  . فإن اغتسل فيه فكما لو أقام حلظة  ،ويغتسل خارجه
إن كانت ممـاال  و ،واعلم أن اجلنابة إن كانت ممايبطل االعتكاف فال خيفى احلكم

فعليه ، يبطل واالنزال باملباشرة فيما دون الفرج إذا قلنا اليبطله كاالحتالم واجلماع ناسياً 
)٥(أن يبادر إىل الغسل كيال يبطل تتابع اعتكافه

فإن مل يفعل ومكث فإن طال مكثه بطل  ،
ألن الشافعي نص يف الردة  أا  ؛فاملذهب أنه اليبطل :)٦(ال املتوىل والروياينق، وإن مل يطل

  .  )٧(لطبت أا ال

                                                 
إذا مل يكن املخزومي ذا بأوٍ وأُبهة لَم : (( العظمة والبهاء، ومنه حديث معاوية : بالضم وتشديد البا :اُألبهةُ) ١(

 ) . ١/٣٤(النهاية : انظر .)) يشبه قومه 
 . ال إثبات االغتس) ب ( يف ) ٢(
 . ، مع بعض التصرف اإلمام إىل هنا كالم) ٣(
 ) . ٤/٣٧٤(حبر املذهب : انظر) ٤(
 ) .٣/٢٦٢(العزيز : انظر) ٥(
 ) . ٤/٣٧٤(حبر املذهب : انظر) ٦(
 .  )٣٦٠/ص: (انظر) ٧(
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٣٦٧ 

فإنه حيرم عليه كثري املكث  ؛وهذا أوىل )١(وقد تقدم أن األصح بطالنه بالردة: قلت
فإن مل يقدر بأن كان باب املسجد مغلقاً قال ؛ هذا إذا أقام مع القدرة على اخلروج ،وقليله
يبطل  وإن مل يكن فيه ماء تيمم ويقيم وال، فإن كان املاء يف املسجد اغتسل فيه :)٢(روياينال

  .اعتكافه 
 أي إذا مكثت احلائض أو اجلنـب )   وال حيسب زمن احليض وال اجلنابة: ( قال

  ، ويف اجلنـب وجـه   )٣(حيسـب مـن االعتكـاف    فـال  ،قبل االغتسال يف املسـجد 
سيأيت يف  ، بق أو جيوز البناء عليه يف االعتكاف املتتابعوهل يبطل باحليض ماس ،)٤(ضعيف

  . )٥(الفصل الذي بعد هذا
ألن  ؛إذا أمنت التلويث ليس هلا اخلروج مـن اعتكافهـا   )٦(املستحاضة: فـرع
 ،)٧(قاله املـاوردي ، وإن خرجت بطل اعتكافها ،متنع من املقام يف املسجد االستحاضة ال

فَكَانـت   ،أَزواجِه نامرأَةٌ م النبِي  عاعتكَفَت م ((:التودليله يف البخاري عن عائشة ق
   ،)٨())تحتهـا وهـي تصـلِّي    الطَّسـت والْحمـرةَ، فَربمـا وضـعنا    الصـفْرةَ  ترىَ 

 //الدم يف طست يف املسجد بالفصد خراج إويف هذا دليل على جواز  :)٩(قال ابن الرفعة
  .امة واحلج

ـ كشهر مطلق أو عشرة أيام مطلقة أو حنو ذلك  ـ  إذا نذر مدة: فصلٌ ( : قال
، وهذا الخالف )١٠(كما لو شرط التتابع يف الصوم)  لزمهـ أي قيدها بالتتابع  ـ  متتابعة

                                                 
 ) . ٣٦٠/ص(: انظر) ١(
 ) . ٤/٣٧٤(حبر املذهب : انظر) ٢(
 ) . ٣/٢٦٢(والعزيز ،)٢/٢٦٤(روضة الطالبني : انظر) ٣(
 ) . ٣/٢٦٢(والعزيز  ،)٣/٢٣٨(التهذيب : انظر) ٤(
 ) .٣٦٤/ص(: انظر) ٥(
استحيضـت فهـي   : أن يستمر باملرأة خروج الدم بعد أيام حيضها املعتادة، يقـال  :االستحاضة :املستحاضة) ٦(

 ) .١٢٣/ص(مي املنهج القو، و)١/٤٦٠(النهاية : انظر.  يف أدىن الرحم دم علة خيرج من عرقٍ: مستحاضة، وهي 
 ) .٣/٥٠٤(احلاوي : انظر) ٧(
 ) . ٢٠٣٧(برقم  ،اعتكاف املستحاضة :باب ،االعتكاف :كتاب) ٣٨٦/ص(رواه البخاري )  ٨(
 . خمطوط ) ب  ٤/٧٤(كفاية النبيه : انظر) ٩(
 ) . ٢/٢٦٦(وروضة الطالبني  ،)١/٣٥١(املهذب : انظر) ١٠(

/٥٩ 

א
 א

א
،
א

 א



א אא

 

٣٦٨ 

وكـذا  ، ولو شرط التفريق جاز متفرقـاً  ،)١(فيه أنه إذا شرط التتابع يف املدة املطلقة لزمه
على هذا يفسد فإذا صام متتابعاً  ،جيب التفريق: وقيل ،)٢(ألنه أفضل ؛املذهب متتابعاً على

)٣(عليه بني كل يومني يوم
  .   

كما لونذر صوم شهر وأطلـق  )  شرط جيب التتابع بال والصحيح أنه ال( : قال
  )٦(فةبو حنيوأ )٥(وبه قال مالك )٤(أنه يلزم التتابع: وخرج ابن سريج قوالً ، اليلزمه التتابع

لكن  ،واملذهب األوللم فالناً شهراً يكون متتابعاً، كما لوحلف اليك )٧(وأمحد  )٦(فةحني
، وأجاب عن الصوم بأن الليايل تقطـع التتـابع  فيـه خبـالف     )٨(لكن يستحب التتابع

، وأجابوا )١٠(ينقطع بالليل فإنه ال؛ وأفسده األصحاب بصوم الكفارة املتتابع، )٩(االعتكاف
، وبـأن الـيمني   )١١(يتحقق بدون التتابع هلجران والمقصودها ا وأجابوا عن اليمني بأن

، وعلى املذهب لومل  يتعرض )١٢(تقتضي املنع من الكالم عقبها فيتعني التتابع حبكم الوقت
لونذر أصل االعتكـاف   كما، ال: وجهان أصحهما ، فهل يلزمهله لفظاً ولكن نواه بقلبه

وقـال   ،ى إطالق املصـنف ، وهو مقتض)١٤(وغريه )١٣(هكذا قاله صاحب التهذيب، بقلبه

                                                 
 ) . ٦/٣٣٥(اموع : انظر) ١(
 . صدر السابق اجلزء والصفحة امل: انظر) ٢(
 ) . ٢/٧١٥(فتاوى ابن الصالح : انظر) ٣(
  :، قال النووي يف اموع)٦/٣٣٥(، واموع )٢/٢٦٦(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٦٥(العزيز : انظر) ٤(
 . )) وهذا شاذ ضعيف ((  
  ) .١/٥٨٤(كفاية الطالب و ،)٣١٥/ص(الثمر الداين شرح رسالة القريواين : انظر) ٥(
 ) .٢/٣٢٩(البحر الرائق : انظر) ٦(
 ) . ٣/٢٦٢(واالنصاف  ،)٤/٤٩١(املغين : انظر) ٧(
 ) . ٦/٣٣٥(واموع  ،)٢/٢٦٦(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٦٥(العزيز : انظر) ٨(
 ) .٢/٥٦٩(الوسيط : انظر) ٩(
 . مل أعثر عليه ) ١٠(
 ) .٣/٢٢٧(اية احملتاج و ،)١/٤٥٦(مغين احملتاج : انظر) ١١(
 ) . ١/٣٥١(املهذب : انظر) ١٢(
 ) . ٣/٢٢٦(التهذيب : انظر) ١٣(
 ) . ٣/٢٦٥(العزيز : انظر) ١٤(
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٣٦٩ 

أنـت   :لو قال وأصحهما عند الروياين أنه يلزمه كما ،إنه ظاهر مانقله املزين: )١(الروياين
ونوى بقلبه عشـرة  ، ولو نذر اعتكافاً مطلقاً بلسانه ،وهذا هو املختار اً،طالق ونوى ثالث

)٣(وجهان يف البحر ،)٢(هل يلزمه العشرة، أيام
  . )٤(ومها الوجهان السابقان 

 ؛وهو قول أيب أسحاق واألكثرين)  وأنه لونذر يوماً مل جيز تفريق ساعاته: ( قال
سم ملـابني طلـوع الفجـر    اأن اليوم  )٥(وعن اخلليل ،ألن املفهوم من لفظ اليوم املتصل

 ،)٧(جيوز ترتيالً للساعات من اليوم مرتلة األيام من الشـهر : والثاين ،)٦(وغروب الشمس
وإن أطلق أجـزأه تفريـق    ،أنه إن نوى اليوم متتابعاً مل جيزئه: ثالثاً رمي وجهاًاوحكى الد
ار نية التتابع بالقلـب علـى   ومن اعتب، وهذا الوجه يتركب من جتويز التفريق ،)٨(ساعاته
ولو دخل املسجد يف أثناء النهار وخرج بعد الغروب مث عاد قبل الفجر ومكـث   ماسبق،

جيزئه : قال األكثرون، فلو مل خيرج بالليل ،وجهنيإىل مثل ذلك الوقت فهو على هذين ال
 ،)١٠(وهو ظاهر نص الشافعي ،)٩(بالبيتوته جوزنا التفريق أم منعناه حلصول التواصل سواٌء

والليلة ، ألنه مل يأت بيوم متواصل الساعات ؛جيزئه تفريعاً على األصح وعن أيب إسحاق ال
على  صالن لَلوا عن أيب إسحاق أنه أوونق، ، ورجح اإلمام وغريه هذا)١١(ليست من اليوم

                                                 
 ) . ٤/٣٨٠(حبر املذهب : انظر) ١(
 ) . ٦/٣٣٤(اموع : انظر) ٢(
 ) . ٤/٣٨٠(حبر املذهب : انظر) ٣(
 .  )٣٦٤/ص(: انظر) ٤(
كـان   ،البصري الفراهيدي األزدي النحوي اللغوي اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم ،أبو عبدالرمحن: خلليلا)  ٥(

كمله النضر بـن   :قيل ،كتاب العني ومل يكمله: من مصنفاته  ،إماما يف علم النحو وهو الذي استنبط علم العروض
  . وقيل بعدها) هـ١٧٠(تويف سنة  ،وكتاب العروض ،وكتاب الشواهد ،كتاب اإليقاعو ،غريهوقيل  ،مشيل

 ) ] ٢/٢٤٤(وفيات األعيان و ،)١/٢٢(طبقات فحول الشعراء و ،)٣/٣٠٠(جم األدباء معو ،) ٩٩/ص(البلغة [
 ) .      ٤/٤٤(للخليل بن أمحد الفراهيدي العني : انظر) ٦(
 ) . ٣/٢٦٥(العزيز : انظر) ٧(
 ) . ٦/٣٣٥(اموع :انظر) ٨(
 ) . ٦/٣٣٥(واموع  ،)٢/٢٦٦(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٦٥(العزيز : انظر) ٩(
 ) .٤/٣٨٤( األم: انظر) ١٠(
 ) . ٦/٣٣٦(واموع  ،)٢/٢٦٦(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٦٥(العزيز ، و)٤/١١٦(اية املطلب : انظر) ١١(

א
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٣٧٠ 

  ، أمـا إذا أطلـق فـال جيزئـه إال يـوم مـن الفجـر إىل        )١(ما إذا قال يوماً من اآلن
فقد اتفـق   هللا علي أن اعتكف يوماً من هذا الوقت :يف أثناء النهار قال ولو ،)٢(الغروب

 وال، اليوم الثـاين املعتكف من ذلك الوقت إىل مثله من  لدخواألصحاب على أنه يلزمه 
ألن  ؛وفيه توقف من جهة املعـىن : )٤(قال الرافعي ،)٣(ليتحقق التتابعجيوز اخلروج بالليل 

 ،والمينع التتابع بينهما، والليلة املتخللة ليست من اليوم ،)٥(]وليلة[امللتزم يوم والبعضان يوم 
مث  ،غـري  يـق ال والقياس أن جتعل فائدة التقييد يف هذه الصورة القطع جبواز التفر ،بينهما

على جواز تفريق الساعات أنه تكفيه ساعات أقصر عن األصحاب تفريعاً  )٦(حكى اإلمام
وإن اعتكف يف  ،إن فُرِق على ساعات أقصر األيام يف سنني فاألمر كذلك: مث قال ،ياماأل

 )٨(]يـة ئباجلز[سب اعتكافه يف كل يـوم  نفينبغي أن ي يف الطولِ والقصرِ )٧(]متباينة  [أيامٍ 
وعلى هذا القياس نظر إىل اليوم الـذي   ،ثلث ماعليه )٩(]عن[إن كان ثلثاً فقد خرج ، إليه

يـام مل  وهلذا لو اعتكف من يوم طويل بقدر ساعات أقصـر األ  ،)١٠(يقع فيه االعتكاف
 ،يشـفي  وقد أجاب عنه مباال، ذكره مستدرك حسنوهذا الذي : )١١(قال الرافعي ،يكفه

كمن نذر // اليوم مل جيزه لقدرته على الوفاء لة فإن مل يكن عني ولو اعتكف عن اليوم لي
كما لو فاتته صالة ار ، ففات أجزأه نوإن عي ،أن يصلي ركعتني بالنهار فصالمها بالليل

وينبغي أن  ،)١٢(قاله املتويل، ألن الوقت فات فيجب قضاء القدر الفائت ؛فقضاها يف الليل
لو نذر اعتكاف ليلة فهو يف معىن اعتكاف اليـوم علـى   و ،يراعي يف هذا مقدار الزمان

                                                 
 ) .٤/١١٦(اية املطلب : انظر) ١(
 .املصدر السابق : انظر) ٢(
 ) . ٦/٣٣٦(واموع  ،)٢/٢٦٦(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٦٥(العزيز : انظر) ٣(
 ) . ٣/٢٦٥(العزيز  :انظر) ٤(
 ) . ٣/٢٦٥: (انظر. واملثبت من العزيز ، ساقط من النسختني) ٥(
 . ) ٤/١١٧(اية املطلب  :انظر )٦(
 . متتابعة ) أ ( يف ) ٧(
 . ) ٤/١١٧: (انظر. ، املثبت من اية املطلب كاجلزية) أ ( يف ) ٨(
 . على ) أ ( يف ) ٩(
 . ) ٤/١١٧(اية املطلب  :انظر )١٠(
 ) . ٣/٢٦٦(العزيز : انظر) ١١(
 ) . ٦/٣٣٦(اموع :انظر) ١٢(

/١٨٤ 
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٣٧١ 

والنـاذر  ، )١(ويف تفريقها اخلالف السابق بل الغروب وخيرج بعد الفجر،فيدخل ق ،ماسبق
 وإن أطلق فكذلك إال على قـولٍ  ،بالخالف العتكاف يوم إن نوى بال ليلة مل يلزمه ليلة

واستشـكله   ،ليوم اتفقوا عليـه وإن نواها لزمه اعتكافها مع ا ،)٢(احلناطي غريب حكاه
مث أجاب بأن اليوم قد يطلق ويراد به اليوم بليلته وإن مل  ،تعمل ألن النية وحدها ال ؛اإلمام

ولو نذر اعتكاف يومني فإن قال متتـابعني  ، )٣(يكن هو الظاهر من اللفظ فعملت النية فيه
، )٥(أا التلزمـه ، غريهو ، ورجح صاحب املهذب)٤(لزمته الليلة اليت بينهما عند األكثرين

إن كان املراد من املتتابع تـوايل اليـومني فـاحلق    : والوجه املتوسط فيقال )٦(يعقال الراف
 .وإن كان املراد تواصل االعتكاف فاحلق ماذكره األكثـرون   ،ماذكره صاحب املهذب

 ،اًظاهر الكالم أن التتابع صفة لليومني ولو كان صفة لالعتكاف كان يقول متتابع: قلت
وإن مل يقل متتابعني  ،رجحه صاحب املهذبه الرافعي يف احلقيقة ترجيحاً ملا فيكون ماقال

وإن أطلـق   ،بالنسبة إىل كل منهما فإن قيد بالتفريق فينبغي أن يكون على ماسبق يف اليوم
إن عامة األصحاب على  :)٧(وقال الروياين. مل جيب التتابع قطعاً وال الليلة على الصحيح 

 ،ألن اليومني الينفكان من الليل ؛وأن ذلك ظاهر املذهب ،لزمه أن يأيت بيومني وليلةأنه ي
يف اليـومني بعـدم دخـول الليلـة      ةاملراوز وقطع ،أبو الطيبوهو الذي قاله القاضي 

وحمل اخلالف يف الليايل املتخللة وهي  ،وذكروا اخلالف يف ثالثة أيام فصاعداً //،)٨(املتخللة
 ،يلزمه ليايل بعـدد األيـام   والخالف يف أنه ال ،يام بواحد أبداًوهي تنقص عن عدد األ

وإن نـذر   ،)٩(فيه القول الذي حكاه احلناطي أن من نذر يوماً لزمه ليلته ءوينبغي أن جيي

                                                 
 .  )٣٦٦/ص(: انظر) ١(
 ) . ٣/٢٦٧(العزيز : انظر) ٢(
 .  )٤/١١٧(اية املطلب : انظر) ٣(
 ) .٢/٢٦٧(روضة الطالبني : انظر) ٤(
 ). ٦/٣٣٧(واموع  ،)٢/٢٦٧(روضة الطالبني و ،)١/٣٥٢(املهذب : انظر) ٥(
 ) . ٣/٢٦٧( العزيز: انظر) ٦(
 ) . ٤/٣٨١(حبر املذهب : انظر) ٧(
 ) .٦/٣٣٧(واموع  ،)٢/٢٦٧(روضة الطالبني ، و)٤/١١٨(اية املطلب : انظر) ٨(
 ) . ٣/٢٦٧(العزيز : انظر) ٩(

/٦٠ 
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٣٧٢ 

ولو نذر العشـر   ،)١(اعتكاف عشرة أيام من آخر الشهر ففي دخول الليايل هذا اخلالف
، )٢(الشهر وأطلقوكذلك  إذا نذر  ،عدد األيامبري دخلت الليايل بالخالف، وتكون األخ

صـح  األو، يتقيد  :)٣(ولو قيدها بالقلب قال القفال ،فلو قيد األيام أو الليايل باللفظ تقيد
أو ، أيـام  ولو نذر عشرة، )٥(كما سبق قريباً يف نية التتابع وفيه ماسبق )٤(عند غريه خالفه

، وهذا فصلٌ كامل يف استتباع )٦(خالف ليل بالثالثني يوماً وأراد األيام خاصة مل يلزمه ال
تني ففـي لـزوم يـومٍ معهمـا     لولو نذر اعتكاف لي ،األيام لليايل مل يتعرض له املصنف

)٧(وجهان
واملوافـق   ،، وهوموافق ملا سبق عنـه يف اليـومني  )٨(صحح الروياين وجوبه ،

  .  للمذهب على ماسبق عدم وجوبه
؛ )تعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع يف القضاءسبوع وأعني مدة كلو وأنه :( قال

فـال أثـر     ألن التتابع واقع ضـرورة  ؛ال: والثاين ،ألن تصرحيه به يدل على قصده أياه
أو شهر ، أو هذا العشر ،ما فيما إذا قال عشرة أيام من اآلن والوجهان مصرح، لتصرحيه
ولو أفسد آخره خبروجٍ  ،)٩(ررة احملعبار أو هذا األسبوع كما هي، أو هذا الشهر، رمضان

 ذا يظهر لـك أن  )١١(االستئناف على هذين الوجهني )١٠(]فوجوب[خبروجٍ أو غريهو ،
وإمنا وجـب يف القضـاء لوجوبـه يف     ،التتابع واجب على الصحيح يف األداء والقضاء

  .  )١٢(األداء
                                                 

 ) .٦/٣٣٨(واموع  ،)٣/٢٦٧(والعزيز  ،)٤/٣٨١(حبر املذهب : انظر) ١(
 ) .٢/٢٦٧(روضة الطالبني  ،)٣/٢٦٧(العزيز : انظر) ٢(
 ) . ٤/٣٨٠(حبر املذهب : انظر) ٣(
 ) . ٦/٣٣٤(اموع : انظر) ٤(
 .  )٣٦٤/ص(: انظر) ٥(
 ) . ٦/٣٣٤(واموع  ،)٣/٢٢٧(التهذيب : انظر) ٦(
 ) . ٦/٣٣٧(اموع : انظر) ٧(
 ) . ٤/٣٨١(حبر املذهب : انظر) ٨(
 ) . ١١٩/ص(احملرر : انظر) ٩(
 . لوجوب ) أ ( يف ) ١٠(
وقال  ،ذر أو بسبب آخر مل يلزمه االستئنافلو أفسد آخره باخلروج بغري ع): ٣/٢٦٦(لرافعي يف العزيز قال ا) ١١(

 . فلو أفسد آخره خبروج أو غريه مل جيب االستئناف ): ٢/٢٦٧(النووي يف الروضة 
 . بنحوه ) ٣/٢٦٦(والعزيز  ،)١/٣٥١(املهذب : انظر) ١٢(

. 
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٣٧٣ 

وإن عني املـدة كاألمثلـة الـيت    )  إن مل يتعرض له مل يلزمه يف القضاءو( : قال
ألن التتابع كان من حق الوقت وضرورته ومل يقع مقصوداً فأشـبه التتـابع يف    ؛ذكرناها

وقد يتوهم من كالم املصنف أن هذه احلالة معطوفة على حالة التعرض  ،)١(صوم رمضان
 ،)٢(فإنه إذا مل يتعرض للتتابع الخالف فيه عندنا، وليس كذلك وأن اخلالف فيهماللتتابع 

، وقول املصنف يف القضاء تنبيه على أن التتابع يف األداء البد )٣(ب التتابعوعن أمحد أنه جي
ال املصنف وهو األسبوع إذا أطلـق،  أما مث ،لضرورة الوقت يف األمثلة اليت ذكرناها؛ منه

مل أر فيـه  ، أو البد فيها من قيد التواصـل ، فهل هو اسم لسبعة أيام حىت جيوز تفريقها
  . تصرحياً واألقرب األول 

وبه )  وإذا ذكر التتابع وشرط اخلروج لعارض صح الشرط يف األظهر( : قال
: والثاين ،امهالتزفيجب على حسب  ،املتز؛ ألن االعتكاف إمنا يلزمه باال)٤(قطع اجلمهور

كما لـو شـرط أن خيـرج    املتتابع فيلغو،  ألنه شرط خيالف مقتضى االعتكاف ؛اليصح
)٥(للجماع فإنه يلغو

 فعلى األول ، يكون خروجه له كخروجه بغري شرطحىت، بالخالف :
وإن كـان  ، جنازته خرج ملا عينه فقطاملرضى أو زيد أو تشييع //  ن لعيادةإن عي: األول

ارضٍ جاز اخلروج لكل شـغل  عأخرج إال لشغلٍ أو  ال: وإن أطلق وقال ،غريه أهم منه
واليبطـلُ   ،ء الغـرمي أو دنيوي كلقاء السلطان واقتضا ،ديين كاجلمعة واجلماعة والعيادة

ليست النظـارة  و . )٦(مباحاً، ويف وجه شاذ اليشترط ويشترط يف الدنيوي كونه ،التتابع
 ،إن عرض عارض قطعت االعتكاف فكما لوشرط اخلروج: ولوقال ،الشغلوالرتاهة من 
 وفيما إذا شـرط القطـع ال   ،شرط اخلروج يلزمه العود عند قضاء تلك احلاجة إال أن يف
فإذا مـرض  ، إال أن أمرض أو أسافر ،علي أن اعتكف رمضان: وكذا لو قال ،ذلك يلزمه

أو صـوماً  ، ولونذر صالة وشرط اخلروج فيها إن عرض عارض ،شيء عليه أو سافر ال

                                                 
 ). ٣/٢٢٧(اج اية احملت ،)٦/٣٣٤(اموع : انظر) ١(
 ) .٢/٢٦٦(وروضة الطالبني  ،)٦/٣٣٥(اموع : انظر ،أي أنه ال جيب التتابع) ٢(
 ) . ٣/٢٦٢(واإلنصاف  ،)٥/١٥٦(والفروع  ،)٤/٤٩٢(املغين : انظر) ٣(
 ) . ٢/٢٦٨(روضة الطالبني : انظر) ٤(
 )  .٣/٢٦٨(العزيز : انظر) ٥(
 ) .٢/٢٦٨(، وروضة الطالبني )٣/٢٦٩(العزيز : انظر) ٦(
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٣٧٤ 

وشرط اخلروج إن جاع أو ضيالينعقد النذر خبـالف  : والثاين ،فاألصح يصح الشرط ف
ولو فرض ذلك  ،عبادة خبالف الصوم والصالةفإن مايتقدم على اخلروج منه  ،االعتكاف

لكن يف جواز اخلروج قوالن معروفان ، يف احلج انعقد النذر كما ينعقد اإلحرام املشروط
وقال الشـيخ أبـو    ،والصوم والصالة أوىل جبواز اخلروج عند العراقيني ،يف كتاب احلج

ال أن تعـرض حاجـة   إ ،ولو نذر التصدق بعشرة دراهم أو ذه .)١(احلج أوىل به: حممد
يف هذه : ولوقال ،فإذا احتاج فالشيء عليه ،واألصح صحة الشرط ،وحنوها فعلى الوجهني

رد اخلرية، وهـو ينـاقض   ألنه علقه  ؛يصح إال أن تبدو يل فاألصح ال ،القربات كلها
الينعقد النـذر  : )٣(قال صاحب التهذيب )٢(وإذا مل يصح الشرط يف هذه الصور االلتزام،
وجهـني يف صـورة    من الصوم والصالة، ونقل اإلمام اليصح شرط اخلروج :ولناعلى ق

ـ برط اخلروج مهما أراد، ففي وجه توش، إذا نذر اعتكافاً متتابعاً :وهي، تقارب هذا  لُطُ
وإذا صححنا الشرط يف الصالة  ،)٤(يلزم التتابع، ويبطل االستثناء ويف وجه، ام التتابع التز

إن شرط القطع  فاحلكم كما يف : )٥(وقال املاوردي ،يف االعتكافوالصوم فاحلكم كما 
؛ الصوم واحلج، وجيوز يف االعتكافجيوز يف الصالة و وإن شرط اخلروج فال ،االعتكاف

 ،حبيث اليعود إليـه  ،ومراد املاوردي بالقطع الرفع ال يرتبط بعضه ببعض،ألن االعتكاف 
والشك أن هـذا   ،من املعتكف حلاجة نفسهوباخلروج الذي يلزمه العود إليه كما خيرج 

كالم األصحاب مرتالً على وينبغي أن يكون . الصوم والصالة واحلج  )٦(]اليتأتى يف[املعىن 
قال ، للسرقة فخرج لذلك أو بغري حقٍ ولوشرط اخلروج لقتل نفسٍ ،على ماقاله املاوردي

أو إن اتفـق يل   إن اخترت جامعت: ولوقال. ففي بطالن اعتكافه وجهان  :)٧(املاوردي

                                                 
واموع  ،)٢/٢٦٨(و روضة الطالبني  ،)٣/٢٣٨(والتهذيب  ،)٢/٧٠٥(الوسيط ، و)٣/٢٦٩(العزيز : انظر) ١(
)٦/٣٦٨ . ( 
 ) .٢/٢٦٨(، وروضة الطالبني )٣/٢٦٩: (انظر) ٢(
 ) .٣/٢٣٨(والتهذيب : انظر) ٣(
 ) .٢/٢٦٨(نووي يف روضة الطالبني ، وال)٣/٢٦٩(العزيز مل أجده يف اية املطلب، وقد ذكره الرافعي يف ) ٤(
 ) . ٣/٤٨٩(احلاوي : انظر) ٥(
 .اليناف ) ب ( يف ) ٦(
 ) . ٣/٤٩٠(احلاوي : انظر) ٧(
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٣٧٥ 

وينبغي أن  ،)١(ألنه خيالف مقتضاه ؛ذكره الروياين عن أصحابنا، وطئٌ فعلت الينعقد النذر
  . )٢( يأيت فيه الوجه املتقدم يف قوله إال أن يبدويل

ألنه  ؛)والزمان املصروف إليه الجيب تداركه إن عني املدة كهذا الشهر (:// قال
  .  )٣(ن منهر االعتكاف ماعدا ذلك الزماذمل ين

لتتم املدة )  فيجبـ أي إن مل يعني كشهر مطلق أو عشرة مطلقة   ـ وإال(: قال
  .  )٥(ن التتابع الينقطع به أ )٤(]الشرط[وتكون فائدة  ،املنذورة

والفرق بـني اليسـري    ،ملنافاته اللبث)  ذرٍع وينقطع التتابع باخلروج بال( : قال
  .  )٦(والطويل

 :قالت، رضي اهللا عنها، ملاروت عائشة)  بعض األعضاء وال يضر إخراج: ( قال
يدخلُ  الَ انَكَو ،ي الْمسجِد فَأُرجلُهف وهلَيدخلُ علَي رأْسه و اللَّه   ولُسر انَإِنْ كَ ((

ـ ذَلحاجـة إِ  الَّالْبيت إِ    ظـةُ ، إال أن لف)٧(رواه البخـاري ومسـلم   )) معتكفـاً  انَا كَ
فرق بني أن  وال ،وهي يف مسلم يف كتاب الطهارة ،ليست يف رواية البخاري" اإلنسان " 

فإن ، من غري اعتماد عليهما وهو قاعد ،يخرِج رأسه أو يده أو إحدى رجليه أو كلتيهما
  .  )٨(اعتمد على رجليه فهو خارج

ان احلديث يف وإن ك ،)٩(للحديث واإلمجاع)  وال اخلروج لقضاء احلاجة( : قال
ـ ((: منذور، لكـن الـنيب   اعتكاف التطوع والذي حنن فيه  ـ ا عذَإِ انَكَ لَم ـ ع الً م  

                                                 
 ) . ٤/٣٧٨(حبر املذهب : انظر) ١(
 .  )٣٧٠/ص(: انظر) ٢(
 ) .٢/٢٦٩(روضة الطالبني  ،)٣/٢٧٠(العزيز : انظر) ٣(
 . )٣/٢٧٠(العزيز : انظر .، واملثبت هو نص الرافعيالزمان) أ ( يف ) ٤(
  ) .٢/٢٦٩(روضة الطالبني  ،)٣/٢٧٠(العزيز : انظر) ٥(
 ) .٢/٢٧٠(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٢٩(التهذيب : انظر) ٦(
ومسـلم   ،)٥٩٢٥(بـرقم   ،باب ترجيـل احلـائض زوجهـا    ،كتاب اللباس) ١١٥٢/ص(رواه البخاري )  ٧(
جها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجرهـا  باب جواز غسل احلائض رأس زو ،كتاب احليض) ١٤٠/ص(

 ) . ٢٩٧(ـ٦برقم  ،وقراءة القرآن فيه
 ) . ٦/٣٤٠(واموع  ،)٢/٢٧٠(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٧١(العزيز : انظر) ٨(
 . إال للحديث واإلمجاع ) أ ( يف ) ٩(

/٦١
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٣٧٦ 

 ،واليشترط شدة احلاجـة ، ومل يكن يصدر منه شيء يقطع مسمى االعتكاف  )١()) هتبثْأَ
ولو تأىن أكثر من عادته بطل اعتكافه  ،واليكلف اإلسراع بل ميشي  على سجيته املعهودة

أنه اليضر نظـراً   ولو كثر خروجه للحاجة لعارضٍ يقتضيه فأصح الوجهني ،املذهبعلى 
أن يتوضـأ   وإذا فرغ من  قضاء احلاجة واستنجى فله ،)٢(يضر لندوره: والثاين إىل جنسه،

خبالف مالو احتاج إىل الوضوء من غـري قضـاء   ، يقع تابعاً// خارج املسجد؛ ألن ذلك 
يف وهـذا   )٣(إذا أمكن الوضوء يف املسـجد  ،على األصحجيوز اخلروج له  حاجة فإنه ال

  . )٤(أما التجديد فال جيوز اخلروج له بالخالف ،الوضوء الواجب
عين إذا كان يف املسجد سقاية مل يكلـف  ي)  ا يف غري دارهجيب فعله وال( : قال

صديق  وكذا لوكان يف جوار املسجد ،ةوءملافيه من املشقة وسقوط املر ؛قضاء احلاجة فيها
قريبـة أو بعيـدة غـري      ، وهذا إذا كانت دارهمنةذلك وأمكنه دخول داره فإن فيه مع 

  .  )٥(متفاحشة البعد
 ألنه قد يؤدي إىل أن ؛) وال يضر بعدها إال أن يفحش فيضر يف األصح: ( قال

أو كان اليليق حبالـه  ، جيد يف طريقه موضعاً ال أن الإيبقى طول يومه يف الذهاب وايء 
حبيث لو انفردت جـاز   داره، ولوكان له داران كل واحدةأن يدخل لقضاء احلاجة غري 

 ،)٦(أقرب ففي جواز اخلروج إىل األخرى وجهان أصحهما املنـع ، اخلروج إليها وإحدامها
إن كان املرتل بعيـداً ومل  : وقال املتويل رناه يف القسمني هو قول اجلمهور،وهذا الذي ذك

ضاء قفإن كانت عادة مثله  ـوإن وجد غريه كسقاية مسبلة   ،إليهجيد غريه فله الذهاب 
ل اعتكافه املتتابع، فإن ذهب بط ،مل جيز الذهاب إىل املرتلـ احلاجة يف السقاية املذكورة  

  . )٧(ممن عادة مثله قضاء احلاجة يف السقاية فوجهانوإن مل يكن 
                                                 

 ) . ٧٤٦(ـ١٤١برقم  ،رضومن نام عنه أو م ،باب جامع صالة الليل ،كتاب الصالة) ٢٩٤/ص(رواه مسلم ) ١(
 . 
 ). ١/٢٣٠(فتح الوهاب و ،)٦/٣٤٢(اموع  ،)٢/٢٧١(روضة الطالبني :انظر) ٢(
 ) . ٦/٣٤٢(اموع  ،)٢/٢٧٢(روضة الطالبني :انظر) ٣(
 ) . ٦/٣٤٢(اموع : انظر) ٤(
 ) .٦/٣٤٢(و اموع  ،)٢/٢٧١(روضة الطالبني : انظر) ٥(
 ) .٢/٢٧١(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٧٣(لعزيز وا ،)٣/٢٢٩(التحهذيب : انظر) ٦(
 ) . ٦/٣٤١(اموع : انظر) ٧(

/١٨٦ 
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٣٧٧ 

 ) طريقهقوفه أو يعدل عن يضر مامل يطل وولو عاد مريضاًَ يف طريقه مل : ( قال
الً ودوإن طال وقوفه أو عدل عن طريقه ع ،إن مل يقف ومل يعدل عن طريقه مل يبطل قطعاً

ومل خيـرج   ألنه قدر يسري ؛وإن وقف قليالًَ فوجهان أصحهما اليضر ،)١(كثرياً بطل قطعاً
مـا  ل )٣(ح أنه يضرواألص ،على الوجهني: عن الطريق قليالً فعاد فقيل )٢(ورزوإن ا بسببه،

، فلذلك قيد املصنف الوقوف بـالطول  وأطلـق   )٤(فيه من إنشاِء سريٍ لغريِ قضاِء احلاجة
 )) اِإلنسـان لحاجة  الَّالْبيت إِ لُدخكَانَ الَ ي أنَّ النبِي  (( :والعمدة يف ذلك ،العدول

)٥(وهو يف البخاري بلفظ آخر ،رواه مسلم ذا اللفظ
روى مسلم عن عائشة موقوفـاً  و ،

ـ ا أَسأَلُ عمفَ ،هيدخلُ الْبيت للْحاجة والْمرِيض فَأل تنكُ نْإِ (( :عليها قالت نإالَّ ه ـ و ا أن
 ، واحـتج األصـحاب بأحاديـث   )٧(سـألة املفهذا اخلرب واألثر مها العمدة يف  )٦())مارةٌ
والرجـوع يف القليـل   . أنه جيوز من غري شرط  عن مجاعة من التابعني يروو ،)٨(ضعيفة
ومنـها إىل دار   ،قليل )١(]يهاف[، والعدول من صحن الدار إىل بيت )٩(إىل العرف والكثري

                                                 
 ) .٣/٢٣١(التهذيب : انظر) ١(
إبراهيم مصطفى  ،املعجم الوسيط، و)٣/٣٦(مقاييس اللغة : انظر. أي عدل عن الطريق  ،مال واحنرف: زورا)  ٢(

 ) . ٣/٢٣١(والتهذيب  ،)١/٤٠٦) (رة لقاهجممع اللغة يف ا(استنبول املكتبة اإلسالمية : ط ،وزمالؤه
 .  واملثبت هو املوافق ملا يف الروضة  ،اليضر) أ ( يف ) ٣(
 ) . ٦/٣٤٨(واموع  ،)٣/٢٧٢(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٧٤(العزيز : انظر) ٤(
ومسـلم   ،)٥٩٢٥(بـرقم   ،باب ترجيـل احلـائض زوجهـا    ،كتاب اللباس) ١١٥٢/ص(رواه البخاري )  ٥(
باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجرهـا   ،احليض كتاب) ١٤٠/ص(

 ) . ٢٩٧(ـ٦برقم  ،وقراءة القرآن فيه
باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهـارة سـؤرها    ،كتاب احليض) ١٤١/ص(رواه مسلم )  ٦(

 ) . ٢٩٧(ـ٧برقم  ،واالتكاء يف حجرها وقراءة القرآن فيه
 ) . ٦/٣٤٩(اموع : نظرا) ٧(

مير باملريض وهو معتكف فيمر كما  كان النيب (( منها حديث عائشة ) : ٦/٣٤٩(قال النووي يف اموع ) ٨(
وعن عبد الرمحن بـن إسـحاق    ،اد ضعيف فيه ليث بن سليمنرواه أبو داود بإس)) كما هو وال يعرج يسأل عنه 

وال ميـس امـرأة   ،وال يشـهد جنـازة   ،ال يعود مريضاًعتكف أالسنة على امل: (( ا قالتالزهري عن عائشة أ، 
رواه )) وال اعتكاف إال يف مسجد جامع  ،وال اعتكاف إال بصوم ،وال خيرج حلاجة إال ملا ال بد له منه ،واليباشرها

روى  وقد ،واألكثرون ال حيتجون به ،وعبد الرمحن بن إسحاق خمتلف يف االحتجاج به ،أبو داود والبيهقي وغريمها
 . إخل ...له مسلم 

 ) . ٦/٣٤٨(اموع : انظر) ٩(

א
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٣٧٨ 

، قـال  )٣(غوي بطـل اعتكافـه  بذان على املريض قال الئست، ولو وقف لال)٢(خرى كثريأ
 لقادم يف الطريق حكموحكم زيارة ا ،)٤(وجييء فيما إذا مل يطل اخلالف السابق: املصنف

جنازة ومل ينتظرهـا وال  ولو خرج لقضاء احلاجة فصلى يف طريقه على  ،)٥(عيادة املريض
إن : وقيـل  ،للعيـادة  فيه الوجهان فيما لو وقف قليالً: وقيل ،زور مل يضر على املذهبا

وقفـة  الغزايل قدر صالة اجلنازة حداً للووجعل اإلمام  ،)٦(وإال فالوجهان ،تعينت مل يضر
ـ مـاً إذا مل ن قَأن يأكل لُ: ومنها ،، واحتمالها جبميع األعراض)٧(اليسرية جاخلـروج   زِو
أو زيارة القادم فسنذكره يف فرع آخـر  ، ولو خرج للجنازة أو عيادة املريض ،)٨(لألكل
  .  الباب

أي إذا خـرج وذلـك يف    ) والينقطع التتابع مبرض حيوج إىل اخلروج( : قال
إىل الفـراش واخلـادم وتـردد    إذا كان املرض يشق معه املقام حلاجته : اأحدمه، صورتني

إذا كان خياف منه : الثانية ،فيباح اخلروج والينقطع به التتابع على أظهر القولنيالطبيب، 
 ،على القولني: ، وقيلتلويث املسجد كاإلسهال وإدرار البول فاملذهب أنه الينقطع التتابع

يشق معه املقام يف املسجد كالصداع واحلمى اخلفيفة فالجيـوز  أما املرض اخلفيف الذي ال
  .  )٩(فإن خرج بطل التتابع ،اخلروج بسببه
فإذا زال ، أو حريق لصٍ ويف معىن املريض من خرج خوف: يقال املاورد: فـرع

  .  )١٠(خوفه عاد إىل اعتكافه وبىن عليه

                                                                                                                                            
 . منها ) أ ( يف ) ١(
 ). ٦/٢٤٨(واموع  ،)٢/٢٧٢(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٧٤(العزيز : انظر) ٢(
 ) . ٣/٢٣١(التهذيب : انظر) ٣(
 ) . ٦/٣٤٨(اموع : انظر) ٤(
 ) . ٦/٣٤٩(اموع : انظر) ٥(
 ). ٦/٣٤٧(واموع  ،)٢/٢٧٢(روضة الطالبني : انظر) ٦(
 ) . ٢/٥٧٥(الوسيط ، و)٤/٩٩(اية املطلب : انظر) ٧(
 ) . ٢/٢٧٢(روضة الطالبني : انظر) ٨(
 ) . ٣/٣٥٣(واموع  ،)٢/٢٧٣(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٧٦(العزيز : انظر) ٩(
 ) .٣/٤٩٧(احلاوي : انظر) ١٠(

א
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٣٧٩ 

ـ أي حبيث الين ) إن طالت مدة االعتكاف حبيضٍ وال( : قال ن احلـيض  فك ع
 ويف طريقة اخلراسانيني ،)١(كاحليض يف صوم الشهرين املتتابعني// غالباً بل تبين إذا طهرت 

هـذا لـيس    :)٢(قال الروياين ،ميكنها أن تؤديه حىت تيأس وجه أنه ينقطع وال اخلراسانيني
  . بشيء 

 ،مكـان التحـرز عنـه   إل)  نقطع يف األظهرافإن كانت حبيث ختلو عنه : ( قال
 ،)٤(يؤثر يف التتابع كقضاء احلاجـة  فال )٣(]ةبلَّجِالْبِ[ ن جنس احليض متكررأل ؛ال: والثاين

، ويف )٥(ختلو عن احليض غالباً بأكثر من مخسة عشـر  اليت ال املدة رسفواعلم أن البغوي 
  . هذا اإلطالق نظر 

ألن  ؛يبطـل : وقيل ،كاجلماع ناسياً) // وال اخلروج ناسياً على املذهب: ( قال
فإن قلنا باملذهب فلم يتذكر الناسي  ،)٦(به والنسيان ليس عذراً يف املأمورات مامور بثَالل

خرج لقضاء احلاجة  ولو ،)٧(أكل الصائم كثرياً ناسياً لو إال بعد طول الزمان فوجهان كما
ومن أخرجه السـلطان   ،واملكره كالناسي ،مث نسي االعتكاف فلم يعد فكاخلروجاحلاجة 
وإن أخرجـه حلـقٍ    ،أو خاف من ظامل فخرج واستتر فكاملكره، ريهاملصادرة أو غ ظلماً

كاملكره لوجود : وقيل ،مل يبطل جرِخأُو لَموإن ح ،وجب عليه وهو مياطل بطل لتقصريه
ولو خرج ألداء شهادة فإن مل يتعني أداؤها عليه بطل تتابعه سواء تعـني   ،)٨(ادرناملفارقة ب

 ،قوالن: وقيل ،ن مل يتعني عند التحمل بطل على املذهبإف ، وإن تعني أداؤهاحتملها أم ال
، فإن )٩(وإال فوجهان أصحهما اليبطل ،ينقطع فهنا أوىل وإن تعني فإن قلنا إذا مل يتعني ال

وطُلب للشهادة فعليـه  فلوكان االعتكاف تطوعاً  ،قلنا يبطل حرم اخلروج إلبطال العبادة

                                                 
 .) ٢/٢٧٢(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٧٥(العزيز : انظر) ١(
 ) . ٤/٣٧٢(حبر املذهب : انظر) ٢(
 . بالكلية ) أ ( يف ) ٣(
 ) . ٦/٣٥٥(واموع  ،)٢/٢٧٢(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٣٣(التهذيب : انظر) ٤(
 ) . ٣/٢٣٣(التهذيب : انظر) ٥(
 ) . ٣/٢٧٦(العزيز : انظر) ٦(
 ) . ٦/٣٥٦(اموع  ،)٢/٢٧٣(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٧٦(العزيز : انظر) ٧(
 ) . ٢/٢٧٣(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٧٦(العزيز : انظر) ٨(
 )  . ٢/٢٧٣(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٧٧(العزيز : انظر) ٩(

/٦٢ 
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٣٨٠ 

سواء دعي ، اً غري متتابعٍ فإن تعينت فعليه اإلجابة، وإن كان نذر)١(اإلجابة كغري املعتكف
إليه كالم املصنف لـزوم   وإن مل يتعني فوجهان أرجحهما على مايشري ،ألدائها أو حتملها

وإن خرج إلقامة حدٍّ  ،)٢(ألنه اليبطل به مامضى ؛حيرم جيب ولكن ال ال: والثاين ،اإلجابة
قـال   ،)٤(، نـص عليـه  )٣(يبطل على املذهبعليه فإن ثبت باإلقرار انقطع أو بالبينة مل 

وإن  ،يبطـل  إن وجب قبل اعتكافه مث أخرج إلقامة احلـد ال  وقال والدي : )٥(ياينوالر
ولـو   ،واملذهب الطريقة األوىل: قال ،وجب يف حال اعتكافه فأخرج فهل يبطل وجهان
ق بينها وبـني  والفر ،)٦(قوالن: وقيل ،خرجت لعدة وفاة أو طالقٍ مل ينقطع على املذهب

يـراد   والنكاح ال التحمل إمنا يراد لألداء،ألن  ؛الشهادة إذا تعني أداؤها ومل يتعني حتملها
وأطلق األصحاب  ،للشاهد إىل التحمل ضرورة وبأن املرأة مضطرة إىل الزوج وال ،للعدة

هـا  إن كان بغري إذن الزوج لزم: واملتويل فوراين والقاضي حسنيوقال ال ،نقطاععدم اال
وإن كـان   ،فإذا خرجت فاملذهب أا تبين بعد انقضاء العدة ،اخلروج لتعتد يف مسكنها

اعتكافها بإذن الزوج وقد عني مدة فهل يلزمها العود إىل املسكن عند الطالق أو الوفـاة  
بطـل  ال، فخرجـت  : الن مذكوران يف كتاب العدد، فإن قلنـا قو، قبل استكمال املدة
وذكر  ،املذهب الصحيح أنه يلزمها اخلروج وتبين :)٨(وقال الروياين، )٧(اعتكافها بالخالف

أا إذا لزمهـا اخلـروج يف الصـورة األوىل     حنواً مما قال املتويل، وزاد  )٩(يوذكر البغو
ـ   ،فمكثت عصت وأجزأها االعتكاف مل يبطـل   زوعـولو كانت قد أجربت علـى الن

التحمل واألداء فيجـري فيهـا    هي كالشاهد إذا تعني عليه: وحيمتل أن يقال ،اعتكافها

                                                 
 ) . ٦/٣٥١(اموع : انظر) ١(
 ) . ٦/٣٥٢(املصدر السابق : انظر) ٢(
 .) ٢/٢٧٣(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٧٧(والعزيز  ،)٣/٢٣٥(والتهذيب  ،)٤/٣٧٢(حبر املذهب : انظر) ٣(
 ) . ٨٨/ص(وخمتصر املزين  ،)٤/٣٨٣( األم: انظر) ٤(
 ) .٤/٣٧٢(حبر املذهب : انظر) ٥(
 ) .٢/٢٧٣(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٧٧(العزيز : انظر) ٦(
 ) .٦/٣٥٢(واموع  ،)٣/٢٧٧(والعزيز  ،)٤/٣٧٣(حبر املذهب : انظر) ٧(
 ) . ٤/٣٧٣(حبر املذهب : انظر) ٨(
 . ) ٣/٢٣٣(التهذيب : انظر) ٩(
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٣٨١ 

شـئت   :فقالت وهـي معتكفـة  ، لو قال أنت طالق إن شئت :)١(، قال الدارمياخلالف
قـال   ،كعدة وجبت بغري مشيئتها: والثاين ،أنه كالشاهد املختار: فيحمتل وجهني أحدمها

قالـه  فها، وإذا وكلها فطلقت نفسها وخرجت انقطع اعتكا، واألول أصح : )٢(املصنف
  .  )٣(ي أبو الطيب واملاورديالقاض

 وال خبروج املؤذن الراتب إىل منارة منفصلة عن املسـجد لـألذان يف  : ( قال
أنه قـد اعتـاد   : والثاين للمسجد معدودة من توابعه، أا مبنيةٌ: ملعنيني أحدمها)  األصح

عـن  وجيعل زمان األذان مسـتثىن   ،والناس استأنسوا بصوته فيعذر فيه ،صعودها لألذان
توابع ألن املنارة وإن كانت معدودة من  ؛وهذا أوضح املعنيني: )٥(قال الرافعي ،)٤(اعتكافه

 وقد أفهم كالم املصنف أنه إذا ،توابع املسجد فهو إىل أن يصل إليها منفصل عن املسجد
: والثاين، وهو كذلك على األصح، أو غري املؤذن الراتب أنه يبطل ،خرج إليها لغري األذان

علـى    وهلُو، لكن األكثرين أَ)٧(وهو ظاهر النص )٦(اليبطل مطلقاً: والثالث ،يبطل مطلقاً
ويف تعليق القاضي حسني وجـه   ،)٨(ةأو على ما إذا كانت املنارة يف الرحب، الراتب ناملؤذ
مثل صوته مل جيز أن خيرج وإال جاز: رابع ٩(أنه إن كان غريه من املؤذنني له صوت( .  

فأما غريهـا فيبطـل    ،سألة يف منارة قريبة من املسجد مبنية لهواعلم أن صورة امل
يشـترط أن تكـون    وال ،)١٠(هكذا صرح به األصحاب، اعتكافه بالذهاب إليها مطلقاً

، وال )١١(حبرمي املسجد بل لوكان بينهما طريق وهي مبنية له كانت حمل األوجـه صقة مل

                                                 
 ) . ٦/٣٥٢(اموع : انظر) ١(
 . املصدر السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٢(
  ) . ٣/٥٠٤(احلاوي : انظر) ٣(
 ) .  ٣/٤٩٦(احلاوي : انظر) ٤(
 ) . ٣/٢٧١(العزيز : انظر) ٥(
 ) .  ٦/٣٤٥(واموع  ،)٣/٢٧١(والعزيز  ،)٣/٢٣١(التهذيب : انظر) ٦(
 ) .٨٨/ص(خمتصر املزين : انظر) ٧(
 ) .   ٦/٣٤٥(اموع : انظر) ٨(
 . خمطوط ) أ  ٤/٨٠(كفاية النبيه : انظر) ٩(
 ) . ٦/٣٤٥(واموع  ،)٣/٤٩٥(احلاوي : انظر) ١٠(
 ) . ٣/٢٧٢(العزيز : انظر) ١١(

א
א
א
א
 א
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٣٨٢ 

نت املنارة مبنيـة داخـل املسـجد    وإن كا ،االعتكاف يف املنارة يف هذين القسمني جيوز
وإن ؛ ألنه طاعـة،  ويستحب األذان فيهويف غريه،  فحكمها  حكم املسجد يف االعتكاف

ولو اعتكـف   ،ألن رحبة املسجد منه ؛كانت يف رحبة املسجد فكما لوكانت يف املسجد
)١(اعتكافه فيها صح

إن : )٤(كان اإلمام قـال  ، وإن)٣(، واألصحاب)٢(نص عليه الشافعي 
وإن مل ب، يثبت له حكم املسجد يف االعتكاف وحترمي مكث اجلن ال// حرمي املسجد إن 

أن  إىل رحبته فلـه  وها متصلة باملسجد وهلا باب إليه أتكن يف املسجد وال يف رحبته ولكن
املؤذن الراتب  ، أي بالخالف سواٌء)٥(قاله احملاملي وغريه، ألا متصلة باملسجد ؛يؤذن فيها

)٦(الراتب وغريه
  . ه مخسة أقسام يف املنارة فهذ ،
نه جيـوز االعتكـاف فيهـا    إ :الرحبة اليت قلنا// من املهم بيان حقيقة : فـرع
، ولو صلى فيها مقتدياً )٧(واملراد ا ماكان مضافاً إىل املسجد محجراً عليه ،واخلروج إليها

طراق إلمام  الذي يف املسجد صحت صالته، وإن حال بينهما حائل مينع االسـت مقتدياً با
وباب الساعات يف دمشق لوصلى املأموم حتت السـاعات بصـالة    ،هواملشاهدة مل يضر
: )٩(وقال ابن الصالح ،ألنه رحبة املسجد ؛يصح: )٨(قال ابن عبد السالم، اإلمام يف اجلامع

  قـال  ،)١(وصـنفا فيـه  ، إمنا الرحبة صحن اجلامع، ألنه ليس برحبة ؛اليصح: )٩(الصالح

                                                 
 ) . ٦/٣٤٦(اموع : انظر) ١(
 ) . ٤/٣٨٢( األم: انظر) ٢(
 ) .٦/٣٤٦(موع وا ،)٢/٢٧٠(وروضة الطالبني  ،)٣/٥٨١(البيان : انظر) ٣(
 .  )٤/١٠٢(اية املطلب : انظر) ٤(
 ) . ٦/٣٤٦(اموع : انظر) ٥(
 ) . ٦/٣٤٤(اموع : انظر) ٦(
 . خمطوط ) ب  ٤/٧٩(وكفاية التبيه  ،)٦/٣٤٥(اموع : انظر) ٧(
الدمشـقي   السـلمي  ن القاسم بن احلسن بن حممدعبد العزيز بن عبد السالم ب ،أبو حممد: ابن عبد السالم)  ٨(

، وكتاب الصـالة  ،والصغرى ،والقواعد الكربى ،ختصار النهايةاالتفسري و : من مصنفاته ،شيخ املذهب ،الشافعي
  ) . هـ٦٦٠(سنة تويف . وغري ذلك  ،والفتاوى املوصلية

 ) ]١٣/١٩٥(البداية والنهاية و ،)١/٤٤٠(وطبقات ابن قاضي شهبة  ،)٨/٢٠٩(الكربى الشافعيةطبقات [ 
املعروف بـابن   ،عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري ،أبو عمرو: ن الصالحاب)  ٩(

الـرد   ،وطبقات الشافعية،وشرح مسلم ،علوم احلديث: من مصنفاته، الفقيه الشافعي  ،تقي الدينبامللقب  ،الصالح
  ) .هـ٦٤٣(سنة  تويف ،وغري ذلك ،على الترغيب عن صالة الرغائب املوضوعة

/١٨٨ 

/٦٣ 
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٣٨٣ 

عبد السالم وهو املوافق لكالم احملـاملي، وابـن الصـباغ،    والصحيح قول ابن : )٢(املصنف 
، وقد تأملت ماصنفه ابن الصالح واستدالله فلم أر فيه داللة علـى  )٣(وصاحب البيان وغريهم

)٤(املقصود
  .  

لودخل املؤذن املعتكف إىل حجرة مهيأة للسكن جبنب املسـجد وبابهـا إىل   : فـرع
ا مبنية إلقامة شعار املسجدوإمن ،املسجد بطل اعتكافه بال خالف٥(ا قلنا ماقلنا يف املنارة؛ أل(.     

، والرحبـة  )٦(منارة بفتح امليم، وكذلك منارة السراج ومجعها منائر ومناور:  فائـدة
اتبحور ابورِح بح٧(بفتح احلاء ومجها ر(.  

ـ   )٨(]للوالة[يكره األذان بالصالة : فـرع رج بعـد  هو قول املؤذن األمري، فـإن خ
لذلك  بطل اعتكافه، وإن خرج لـألذان حيـث جيـوزوه، وقـال عقيبـه ومل       )٩(]األذان[

ولغريه للتخصيص ولـذكر   )١٢(]للمؤذن[لكنه مكروه )١١(]اعتكافه[مل يبطل )١٠(]يسرياً[يتأخر

                                                                                                                                            
 ) ]٢٠/٢٦(الوايف بالوفيات و ،)٣/٢٤٣(وفيات األعيان و ،)٥٠٣/ص(طبقات احلفاظ [ 
  . أي صنف كل واحد منهما كتاباً يف نصرة ماذهب إليه ) ١(

  . الترغيب عن صالة الغائب: فصنف كتاباً مساه : عز بن عبدالسالمالفأما 
ب عن صالة الرغائب املوضـوعة وبيـان   الرد على الترغي: ه امسفصنف كتاباً : أبو عمر بن الصالحوأما 

ـذيب   حتقيق مقدمة: انظر. رد فيه على العز بن عبد السالم يف كتابه املذكور  ،مافيها من خمالفة السنة املشروعة
هـ ١٣٨٠وقد ذكر احملقق أن املكتب اإلسالمي بدمشق طبع هذين الكتابني عام ) ١/٤٣(طبقات الفقهاء الشافعية 

 . ومل أعثر عليهما  .اإلمامني اجلليلني العز بن عبد السالم وابن الصالح  مساجلة بن: بعنوان 
 ) . ٦/٣٤٦(اموع : انظر) ٢(
 ) . ٦/٣٤٦(اموع ، و)٣/٥٨١(البيان : انظر) ٣(
 ) . ٦/٣٤٦(اموع : انظر) ٤(
 ). ١/١١١(فتاوى ابن الصالح و ،)٦/٣٤٦(اموع : انظر) ٥(
 .  )٨/٧٣٥(لسان العرب : انظر) ٦(
 .  )١١٧/ص(، واملصباح املنري)١٢٠/ص(خمتصر الصحاح : انظر) ٧(
 ) . ٨٨/ص(، واملثبت من خمتصر املزين )ب(ومسح يف) أ ( ساقط من ) ٨(
 ) . ب ( مسح يف  ) ٩(
 ) . ب ( مسح يف  ) ١٠(
 ) . ب ( ساقط من ) ١١(
 ) . ب ( ساقط من ) ١٢(
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٣٨٤ 

 اسم األمري، فأما إذا قال عاماً الصالة الصالة فال يكره، وكذلك إذا أتى املؤذن إىل اإلمام يعرفُةُ
  .  )١(وقت الصالة، كما روي أن بالالً كان يفعل، اليكره

، )٢(ألنه غري معتكـف فيهـا   ؛) وجيب قضاء  أوقات اخلروج باألعذار( : قال
وعليه إعادة ، حيتسب أنه ال: أظهرمها، يف زمان اخلروج ناسياً وجهني )٣(]الروياين[وحكى 

  .  )٤(إعادة ذلك القدر
 أن: أحـدمها  ،جيـب قضـاؤها لعلـتني   فال )  إال أوقات قضاء احلاجة: ( قال

وذا الصـحيح   ،من وجهني حكامها املتويل وغريهالصحيح االعتكاف مستمر فيها على 
وهلذا لوجامع يف طريقه من غري مكث بأن كان يف هـودج أو يف  : قالوا ،قطع به آخرون

 ؛ثىنإن زمن اخلروج لقضاء احلاجة مست: والثانية فه على الصحيح،وقفة لطيفة بطل اعتكا
  .  )٥(ألنه البد منه
 هل جيوز للمعتكف اخلروج لألكل والشرب ؟ أما األكل ففـي جـواز  : فـرع

 ورجحـه اإلمـام   وهو قول ابن سريج وأيب الطيب بن سلمة: اخلروج له وجهان أحدمها

ق واألكثرون على ماقاله وبه قال أبو إسحا: والثاين ،)٦(جيوز وهو املختار أنه ال: والبغوي
األكـل  ألن  ؛، ونقله الروياين عن نصه يف اإلمالء)٧(أنه جيوز :واملصنفالرافعي الروياين و

)٨(وفيه تبذل يف املسجد يستحي منه
ـ   أنَّ النبِي  (( وهذا مردود بأن ، ي كُـني لَمخلُد 

خمتصـر  ، ولفظ وأعظم مرؤةًأكثر الناس حياًء  والنيب  )٩()) اِإلنسانلحاجة  الَّالْبيت إِ
 :مث قـال  وخيرج للغائط والبول إىل مرتله، :ألنه قال ؛الدليل فيه لواحد من الوجهني املزين

                                                 
 ) . ٣/٤٩٦(واحلاوي  ،)٤/٣٦٩(حبر املذهب : انظر) ١(
 ) . ٣/٢٣٢(اية احملتاج  و ،)١/٤٥٩(مغين احملتاج : انظر) ٢(
 . واملثبت هو املوافق ملا يف البحر ،اإلمام) أ ( يف ) ٣(
 ) . ٤/٣٦٥(حبر املذهب : انظر) ٤(
 ) . ٦/٣٤٢(واموع  ،)٢/٢٧٢(وروضة الطالبني  ،)٣/٢٧٣(العزيز : انظر) ٥(
 ).٦/٣٤٣(واموع  ،)٣/٢٧٢(والعزيز ، )٣/٢٢٩(هذيب الت، )٤/١٠٦(اية املطلب : انظر) ٦(
 . )٦/٣٤٤(اموع  ، و)٣/٢٧٣(العزيز ، و)٤/٣٦٤(حبر املذهب : انظر) ٧(
 ) .٤/٣٦٤(حبر املذهب : انظر) ٨(
 ) . ٣٧٣/ص(يف سبق خترجيه ) ٩(
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٣٨٥ 

، )٢(ريضيفوت زماناً كعيادة امل فحمله ابن سريج على ماال )١(وإن أكل فيه فالشيء عليه
هذا  ونسب اجلوري ، طال أن ظاهره اجلواز ولو :واألكثرون )٣(، وقال الروياين)٢(ريضامل

ألن  ؛)٥(]للنوم[لوجاز ذلك جلاز اخلروج : قال ابن سريج من أصحابنا، )٤(هذا إىل النسوي
ش ومل جيد املاء يف املسجد فمعـذور يف  طوأما الشرب فإن عألن املرؤة جتنبه يف املسجد، 

يستحىي منه خبـالف   فإنه ال ؛جيوز اخلروج أنه ال :وإن وجده فأصح الوجهني ،اخلروج
  .  )٦(األكل

 مضى ويظنه مستقبالً فبان ماضياً مل يلزمه لفسـاد لونذر اعتكاف شهر : فـرع
وإن نذر شهراً غري معني كفاه شهر باهلالل مت أو  ،واألصحاب )٧(نذره نص عليه الشافعي

لغروب لزمـه اسـتكمال   فإن دخل بعد ا ،نقص إذا دخل قبل غروب الشمس ليلة اهلالل
واجب أن يأيت بـثالثني يومـاً   وال ،)٨(وإن شاء مفرقة ثالثني يوماً بلياليها إن شاء متتابعة

 ، وإن نذر ثالثني يوماً وأوجبنا الليايل اليت بينها فالواجب أن يأيت بـثالثني )٩(وثالثني ليلة
وإذا عرضت جنازة فـإن كـان    ،بني التفريق والتتابع ويخير ،يوماً وتسع وعشرين ليلة

ه الصـالة عليهـا يف   ألا فرض كفاية إال أن ميكن ؛االعتكاف تطوعاً فاألفضل أن خيرج
ألنه ميكـن   ؛جيوز اخلروج سواء تعينت أم ال وإن كان منذوراً فالصحيح أنه ال ،املسجد

بعبارة أخرى // ، وحكاه املاوردي )١٠(إن تعينت جاز اخلروج: والثاين ،إحضارها املسجد
                                                 

 ) .٨٨/ص(خمتصر املزين : انظر) ١(
 ) .٣/٤٩٢(احلاوي : انظر) ٢(
 ) .٤/٣٦٣(حبر املذهب : انظر) ٣(
ن يضحي ببدنة مـن اإلبـل ومل   أالنسوي نقل عنه الرافعي يف أواخر النذر أنه إذا نذر  ،أبو احلسني: النسوي)  ٤(

وهو شيخ من أصحابنا كـان يف زمـن أيب    :قال الرافعي ،جيدها ووجد ثالث شياه بقيمتها أجزأته لوفائهن بالقيمة
  . إسحاق وابن خريان 

 ) ]١٢/٣٩٩(العزيز و ،)٢/٢٦٤( اإلسنويوطبقات  ،)١/١٢١(طبقات ابن قاضي شهبة [ 
 ) . أ ( ساقط من )  ٥(
 ) .٦/٣٤٤(واموع  ،)٣/٢٧٣(والعزيز  ،)٣/٤٩٣(احلاوي : انظر) ٦(
 ) .٤/٣٨٤( األم: انظر) ٧(
 ).٦/٣٣٥(واموع  ،)٤/٣٥٨(حبر املذهب : انظر) ٨(
 ).٦/٣٣٥(اموع : انظر) ٩(
 ) . ٦/٣٤٧(واموع  ،)١/٣٥٣(املهذب : انظر) ١٠(

،

/١٨٩ 
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٣٨٦ 

إن كان امليت من ذوي رمحه وليس له من يقوم مقامه فهو مأمور باخلروج لـذلك  : فقال
واخلروج لعيـادة املـريض إن كـان     ،)١(وإذا رجع بىن وفيه وجه أنه يستأنف ،جفيخر

و االعتكاف، قال وهل اخلروج أفضل أ ،فإن خرج بطل اعتكافه ،جائز تطوعاً االعتكاف
ألن النيب  ؛وهذا خمالف للسنة: قال ابن الصباغ  ،)٢(ألما طاعتان ؛سواء إما: األصحاب

واملذهب ماقاله  ،نفالًوكان اعتكافه  ،عيادة املريضخيرج من االعتكاف ل كان ال النيب 
 يعود مرِيضـا  الْمعتكف أَنْ ال ىلَعأًنَّ  ((: ، أما مارواه أبو داود عن عائشة )٣(األصحاب

ةً الَوازنج دهشوإن كان منـذوراً مل جيـز    ،)٥(إنه مدرج من قول الزهري: فقيل )٤()) ي
هـذا هـو   [خيرج منه إىل سـنة   ألن االعتكاف واجب فال ؛يضاخلروج منه لعيادة املر

فإن  ،إن خرج لعيادة مريضٍ من غري أن يشترطه يف نذره: )٧(وقال املاوردي ،)٦(]املشهور
وإذا عاد بىن على  ،فإن كان من ذوي رمحه وليس له من يقوم به فهو مأمور باخلروج إليه

، ونقلـه  )٨(وفيه وجه أنه يستأنف ،اعتكافه كاملرأة إذا خرجت لقضا العدة مث عادت تبين
، مث يعـود  وله أن يبقي عند املريض حىت يـربأ : ، قال)٩(عن صاحب التقريب السرخسي

                                                 
 ) . ٣/٤٩٥(احلاوي : انظر) ١(
 ) . ٦/٣٤٨(واموع  ،)٣/٥٨٢(البيان : انظر) ٢(
 ) .٦/٣٤٨(واموع  ،)٣/٥٨٢(البيان : انظر) ٣(
يف البيهقـي   ورواه ،)٢٤٧٣(باب املعتكف يعود املـريض بـرقم   ،كتاب الصوم) ٢٨٠/ص(رواه أبو داود )  ٤(

باب املعتكف خيرج من املسجد لبول أو غائط مث ال يسأل عن املـريض إال   ،العتكافكتاب ا) ٤/٣٢١(الكربى 
قد ذهب كـثري   :مث قال ،)٨٣٧٧(برقم  ،مارا وال خيرج لعيادة مريض وال شهادة جنازة وال يباشر امرأة وال ميسها

رواه الـدارقطين يف   قدف،من احلفاظ إىل أن هذا الكالم من قول من دون عائشة وأن من أدرجه يف احلديث وهم فيه
صـحيح سـنن أيب داود   : انظر ،حسن صحيح: وقال األلباين ،)٢٣٣٩(برقم  ،كتاب االعتكاف) ٢/١٨١(سننه 

)٢/٨٧ . ( 

ومن  ،وإنه من كالم الزهري السنة للمعتكف إىل آخره ليس من قول النيب  إن: إن قوله : قال الدارقطين)  ٥(
 . التخريج السابق : انظر ،واهللا أعلم ،أدرجه يف احلديث فقد وهم

 ) . ب ( ساقط من ) ٦(
 ) . ٣/٤٩٥(احلاوي : انظر) ٧(
 . إنفرد به صاحب احلاوي ) : ٦/٣٤٨(قال النووي يف اموع  )٨(
 ) . ٦/٣٤٨(اموع : انظر) ٩(
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٣٨٧ 

وميكـن   ،)١(واستغرب املصنف ذلك ،وهذا اختيار صاحب التقريب مل ينقله: قال ويبين،
فرضاً متعيناً  على ما إذا كان اخلروج  ألجله هلمحوبني ماقاله األصحاب بِ// اجلمع بينه 

لَ كالم األصحاب على ما إذا كان مستحباً فال وحم ،عليه كما يشعر به كالم املاوردي
وإذا حضرت اجلمعة وهو من  ،)٢(ولو خرج لزيارة القادم من سفر بطل اعتكافه ،استغراب

 ؛من أهل الفرض وهو يف غري اجلامع لزمه اخلروج إليها قطعاً نذراً كان االعتكاف أو نفالً
، وإن )٣(فإن كان اعتكافه تطوعاً بطل خبروجـه  ،ألنه مقصر حيث مل يعتكف يف اجلامع

 اجلامع ورجوعه، فإذا عاد بـىن،  كان نذراً غري متتابع مل حيسب له مدة ذهابه ومكثه يف
وهـو   ،قوالً أنه حيسب له زمان اخلروج كما لو خرج لقضاء احلاجةوحكى السرخسي 

وإن كان نذراً متتابعـاً ففـي بطالنـه     ،)٤(اجلامع أوالًبترك  ألنه مقصر ؛غريب ضعيف
وقد سـبق حمـل   .  )٥(التتابع أصحهما أنه يبطل وينقطع : وقيل وجهان ،باخلروج قوالن

ن تأخريه واحلجامة إن مل ميك واخلروج للفصد )٦(االعتكاف يف اجلامع واستحبابهوجوب 
، ومن اعتكف يف رباط مث جـاء  )٧(وغريهيفرق فيه بني اخلفيف جائز وإال فال كاملريض 

فإن أمكنه إمتام االعتكاف  ولوأحرم املعتكف حبج ،نفري وجب عليه اخلروج مث يرجع ويتم
  وإن خاف فوت احلج خرج إليه وبطل اعتكافه تقدمياً ملاوجـب  ،مث اخلروج ويدرك لزمه

ألن  ؛افهوإن أحرم بعمرة أمت اعتك ،)٩(استأنف على ماوجب بالنذر وإذا فرغ )٨(]بالشرع[
اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فالن صـح نـذره   وإذا نذر  ،)١٠(ألن وقت العمرة اليفوت

                                                 
 .السابق اجلزء والصفحة : انظر) ١(
 ) . ٦/٣٤٩(اموع : انظر) ٢(
 ) . ٦/٣٥٠(واموع  ،)٢/٢٧٤(ة الطالبني وروض ،)١/٣٥٤(املهذب : انظر) ٣(
 ) . ٦/٣٥٠(اموع : انظر) ٤(
 ) . ٦/٣٥٠(اموع : انظر) ٥(
 .) ٣٤٠/ص: (انظر) ٦(
 ) .٦/٣٥٤(اموع : انظر) ٧(
 . بالشروع ) أ ( يف ) ٨(
  ) .٦/٣٥٦(واموع  ،)٢/٢٧٤(وروضة الطالبني  ،)٣/٥٠٥(واحلاوي  ،،)٣/٣٥٥(املهذب : انظر) ٩(
 ) .٣/٥٠٥(احلاوي : انظر) ١٠(

/٦٤ 

א
 א
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٣٨٨ 

اراً وقد بقي من النهار دون النصف  ،)١(فإن قدم ليالً مل يلزمه شيء ،بالخالف وإن قدم
وأنه إذا  ،بنا على أن قعود ساعةً ليس اعتكافاً ،اليلزمه شيء: جه أحدهاوالنصف فأربعة أ

 ، )٣(يقدم فالن فقدم وهو مفطر الينعقد نذره حكـاه الرويـاين هنـا    )٢(]يومٍ[نذر صوم 
يعتكف بقية النهار ويقضـي  : والثالث ،يعتكف بقية النهار وليس عليه شيء آخر: والثاين
: لرابـع وا ،)٤(الروياين عن هذا أنه يضيف إليه من اللَّيل مايتم به قدر يوم وعبارة ،مامضى

ومقتضى كالم الرافعي يف كتاب النـذر أن   ،)٥(قضي يوماً كامالًييخير بني هذا وبني أن 
الرويـاين هنـا أن   ومقتضى كالمه وكالم  ،)٧(، وهي طريقة القفال)٦(األصح هو الثالث
يف  كاملٍ وأن قضاء يومٍ ،من أول النهار وأنه إمنا يلزم من حني القدوم ال األصح هو الثاين

وقال . بقضائه  متميزاً مماقبله  وال ،ن به يف بقية النهارألنه الميكنه األتيا ؛إمنا كان الصوم 
قـدم   ولو ،إن التخريج الذي ذكره القفال على الصوم ليس عند أهل العراق :)٨(الروياين

والناذر حمبوس أو مريض جاز له ترك االعتكاف ويلزمه أن يقضي ذلك القدر الذي فاتـه  
جيب كما لو نذرت صوم يوم فحاضت  ال: ، وقيل)١٠(نص عليه يف كتبه )٩(من ذلك اليوم
وإن كـان   ،مفرط يف منعه لزمه القضاء إن كان احلبس حبقٍ وهو: وقيل ،)١١(فحاضت فيه

أنـه إذا نـذر    :)١٣(وذكر البغـوي  ،)١٢(وغريه بظلم فقوالن خمرجان ذكر ذلك الروياين
قضاء  اعتكاف يوم بعينه فمنعه سلطان أو نذرت امرأة فمنعها زوجها حىت مضت املدة ال

                                                 
 ) .٨/٢٩٧(واموع  ،)٣/٢٦٧(العزيز : انظر) ١(
 ) . ب ( ساقط من ) ٢(
 ) .٤/٣٨٢(حبر املذهب : انظر) ٣(
 .السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٤(
 . السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٥(
 ) . ١٢/٣٧٤(العزيز : انظر) ٦(
 ) .٣/٢٢٥(حلية العلماء : انظر) ٧(
 ) .٤/٣٨٣(حبر املذهب : انظر) ٨(
 ) .٣/٥٠٣(واحلاوي  ،)٣/٢٢٧(التهذيب  ،،)٤/٣٨٢(حبر املذهب : انظر) ٩(
 ) .٤/٣٨٤( األم: انظر) ١٠(
 ) . ٣/٢٦٨(والعزيز ،)٣/٥٠٣(واحلاوي  ،)٣/٢٣٨(التهذيب : انظر) ١١(
 ) .٦/٣٦٩(اموع ، و)٤/٣٨٢(حبر املذهب : انظر) ١٢(
 ) .٣/٢٣٨(التهذيب : انظر) ١٣(
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٣٨٩ 

الـذي قالـه    )١(]وهـذا [ ،فدية قضاء وال نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه ال لو كما
خل مسجداً يف طريقـه  دولو رجع من قضاء احلاجة ف. ألحد القولني  البغوي لعله اختيار

ألنه مبزلة املسجد الذي اعتكف فيه قاله القاضي أبو  ؛من غري أن يعدل إليه مل ينقطع تتابعه
ولـو   ،)٣(يتعني أو أنه مل يعينه وليكن هذا تفريعاً على أن املسجد ال، )٢(واملاوردي الطيب

، )٤(وإال فإذا بين عاد إليـه  ،ادم املسجد الذي هو فيه فإن بقي منه شيء أمت اعتكافه فيه
)٥(هكذا نص عليه

أو مل يكـن يف البلـد    هو حممولٌ على ما إذا قلنا يتعني املسـجد  //  
كافه متتابع فدخل مسجداً آخر فتذكر وهو فيه هـل لـه   واعتولو خرج ناسياً  ،)٦(سواه

األصح : )٧(قال الروياين عن والده ،اعتكافه يف املسجد الثاين العود إىل األول أو يبىن على
 .لـه العـود   : وحيتمل أن يقال :وقال ،يعود إذا مل يكن يف اللبث مشقة يف القياس أنه ال

أما إذا كان معيناً و حكمنا بِتعينه  ،غري معنيوهذا إمنا يكون إذا كان املسجد األول : قلت
ولو نذر اعتكاف العشر األخري فلم يعتكفه وخرج الشـهر  ، فينبغي أن جيب الرجوع إليه

ولو  ،، وهو ظاهر)٨(قاله املتويل ناقصاً مل يلزمه يف القضاء إال تسعة أيام كما كان يف األداء
ألن النـذر للقربـة    ؛)٩(ه البغوي وغريهولو نذر أن يقرأ القرآن فقرأه جنباً مل حيسب قال

   .   )١٠(ولو نذرأن يعتكف فاعتكف جنباً مل حيسب وهذا ظاهر ،ومافعله معصية

                                                 
 . وهو ) أ ( يف ) ١(
 ) .٣/٥٠٥(احلاوي : انظر) ٢(
 .السابق اجلزء والصفحة : انظر) ٣(
 ) .٦/٣٥٨(واموع  ،)٥٠٥/ ٣(احلاوي : انظر) ٤(
 ) .٤/٣٨١( األم: انظر) ٥(
 ) . ٦/٣٥٨(اموع : انظر) ٦(
 ) .٤/٣٦٥(حبر املذهب : انظر) ٧(
 ) .٢/٥٥٥(فتاوى ابن الصالح  :انظر) ٨(
 ) .٦/٣٦١(اموع ، و)٣/٢٣٨(التهذيب : انظر) ٩(
 ) .٦/٣٦١(واموع  ،)٣/٢٣٨(التهذيب : انظر) ١٠(
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٣٩٠ 

فرغت من تأليفه الثاين عشر من شعبان سنة سـت   :ـ  ـ رمحه اهللا  قال املؤلف
وعشرين وسبعمائة واحلمد وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وآلـه وصـحبه وسـلم    

  . )١(ظه حبروفهالوكيل وهذا لفونعم وحسبنا اهللا 
وجـدت  . الثاين يتلوه يف أول الثالث كتاب احلج ء واهللا تعاىل أعلم هذا آخر اجلز

ه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ فرغت منه يف ليلة األحد ثاين عشر من شعبان سنة   فهذا خبط مؤل
  . )٢(وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله. ست وعشرين وسبعمائة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ) ٦٤/ ص() أ ( هذه العبارة يف آخر النسخة ) ١(
 .  )١٩٠/ ص() ب ( هذه العبارة يف آخر النسخة ) ٢(

  
  اخلامتة

  أهم شتمل علىوت
ات    النتائج والتوص
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٣٩١ 
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٣٩٢ 

  خلامتةا
اهللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد  احلمد

  . وعلى آله وصحبه أمجعني 
خنتتم حبمد اهللا كما ابتدأنا به؛ فاحلمد اهللا أوالً وآخراً، وظاهراً وباطاً، محداً يليـق  

  . جبالله وعظيم سلطانه 
به علي من النعم اليت ال تعد وال حتصى، ومن أجلها وأعظمهـا   أمحده على مامن

بعد نعمة اخللق واهلداية، نعمة طلب العلم، فلقد أنعم اهللا علي بسلوك هذا الطريـق فلـه   
  .احلمد واملنة 

ولقد عشت يف الثالث السنوات األخرية مع هذه الرسالة املباركة، اطلعت مـن  
لمني، تأملت فيه كثرياً، ووقفـت معـه طـويالً،    خاللها على جهد عاملٍ من علماء املس

أشكلت علي فيه مسائل كثرية، فاستعنت بوسائل البحث املتعدده، ومن أمههـا البحـث   
احلاسويب، واتصلت بالعلماء والباحثني وطلبة العلم كلٌ فيما خيصه، إذ إنَّ تقـي الـدين   

ل جتده يتكلم يف اللغة، السبكي ـ رمحه اهللا ـ ال يقتصر على املسائل الفقهية فحسب، ب  
مث ينتقل إىل التفسري، مث ينتقل إىل احلديث واجلرح والتعديل، والتاريخ وأمسـاء الرجـال،   
ويورد أقوال العلماء ومذاهب الفقهاء، ويأيت مبسائل مل يسبق إليها، فكانت تلك األيـام  

عت فيهـا علـى   والليايل اليت عشتها مع هذا السفر العظيم مهمة يف حيايت العلمية إذا اطل
الكثري من الكتب يف شىت الفنون واملذاهب، وقفت على األقوال واملـذاهب، ومـواطن   
الوفاق واخلالف، تعرفت على كتبٍ وأعالمٍ مل أعرفها من قبل، وقفت علـى أحاديـث   

فاللهم لـك احلمـد أوالً   . وآثار مل أقف عليها من قبل، وعرفت الصحيح منها والسقيم 
اً، وسراً وعالنيةً، لك احلمد حىت، ترضى ولك احلمد إذا رضـيت،   وآخراً، وظاهراً وباط

  .ولك احلمد بعد الرضا 
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٣٩٣ 

  النتائج
  :لقد استنتجت من خالل العمل يف هذا الكتاب النتائج التالية

علو مرتلة اإلمام تقي الدين السبكي، وقوة علمه، إذ إنه يتعقـب كتـب    .١
فيها ويوجههـا ويفـرع   املذهب وأقوال العلماء وأوجه الفقهاء، ويبني ما

عليها، وخيتار مايرتضيه منها، ويأيت بأشياء مل يسبق إليها، فتجد يف كتابه 
هذا ماال جتده يف غريه، فهو كتاب يشتمل على اللغة والتفسري واحلـديث  
وعلومه والفقه وأصوله، ومذاهب السلف من الصحابة والتابعني، والفقهاء 

 . األربعة والظاهرية وأتباعهم 
هذا الكتاب على عدد هائل من أمساء العلماء ومؤلفام وأقواهلم،  احتوى .٢

مما جيعل هذا الكتاب مظنةً للعثور على أقوال كثريٍ من العلماء، ودليالً على 
 . مؤلفام 

كثرة الكتب يف الفقه الشافعي، مابني مطولٍ وخمتصر، مما يعد ذخريةً لطلبة  .٣
يما ـ وأن هناك كتباً شـهرية   العلم والباحثني عن التراث الفقهي ـ ال س 

ال خيلو كتابٍ من الكتب إال وقد أفاد منها ونقل عنها، كتعليقة القاضـي  
، وتعليقة القاضي أيب الطيب، وتتمة اإلبانة للمتـويل، وخمتصـر   )١(حسني

غـري أن   ،مما جيده املطالع لكتب الفقه الشـافعي  ،البويطي وغريها كثري
اقتصروا على  ،اإلمامني الرافعي والنووياملتأخرين من فقهاء الشافعية بعد 

ممـا  مايف كتب الرافعي والنووي  لكوا حوت خالصة كتب املتقـدمني  
يقـول  . أضعف االهتمام ذه الكتب حىت صار ال يعرفهـا البـاحثون   

عتمد ما اتفق عليه فالذي أطبق عليه احملققون أن امل ((:صاحب الفوائد املكية
أو وجـد   ،مرجح اإن اختلفا ومل يوجد هلمف ،الشيخان الرافعي والنووي

                                                 
، وال أدري ما سبب عدم إكماله، طبع منها الطهارة والصالة يف جزأين، طبعته دار مصطفى الباز مبكة املكرمة) ١(

  . وقد نفد املطبوع من السوق 
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حـدمها دون  وإن وجـد أل  ،فاملعتمد ماقاله النووي ،ولكن على السواء
))فاملعتمد ذو الترجيح  ،اآلخر

 )١( . 
هناك كتب يكثر النقل عنها وتتكر أمساؤها يف كتب الفقه الشافعي، وهي  .٤

يع وقتـه  يف عداد املفقودات فيظن الباحث أا موجودة فيتعب نفسه ويض
يف البحث عنها، وهي إمنا نقل عنها بواسطة مع عدم ذكر تلك الواسـطة  
مما يوهم الباحث بأن هذه الكتب موجوده، وهذا مما يؤخذ على كتـب  
املتقدمني بعامة، والشافعية خباصة، وهذه الكتب كثرية منها على سـبيل  

منصـور،  املثال اإلمالء للشافعي، اجلامع الكبري للمزين، مصنف سعيد بن 
  . وغريها 

                                                 
  ) . ٧٢/ص(خمتصر الفوائد املكية، لعلوي السقاف : انظر )١(
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  التوصيات
  : ويف النهاية خنلص إىل بعض التوصيات وهي كالتايل

االهتمام ذا الكتاب ـ أعين كتاب االبتهاج يف شرح املنهاج ـ؛ وذلك    .١
جبمع الرسائل اليت حققت وإكمال مابقي منه إن كان قد بقي منه شيء، 

 جامعـة أم  وطباعته يف مشروعٍ متكامل وإخراجه للناس، وذلك بأن تتوىل
القرى القيام ذا املشروع أو تكلف داراً أو جهة أخرى ذا العمل، حيث 
إا هي اجلهة اليت متلك ذلك، أما الطالب، وإن كان كلُّ واحـد منـهم   

 . ميلك رسالته، فلن يتفقوا على إخراجه 
٢.  مهمة ينبغي البحث عنها وحتقيقها حتقيقـاً علميـاً لشـهرة    هناك كتب

خمتصـر  : منها على سـبيل املثـال  و ،ماء عنهالة نقل العأصحاا وكثر
وتعليقـة   ،سـفراييين وتعليقة أيب حامد األ ،البن كج ريدالتجو ،البويطي

والتقريب  ،لقاضي أيب الطيباوتعليقة  ،لقاضي حسنياوتعليقة  ،لبندنيجيا
وغريها من الكتب اليت يكثر النقل  ،لمحامليلواموع  ،للقفال الشاشي

 . عنها 
س احلاجة إىل مؤلفات تتبىن بيان املؤلفات املفقودة، وجعلها يف متنـاول  مت .٣

طلبة العلم والباحثني الختصار اجلهد والوقت يف البحث عـن كتـبٍ ال   
 .  يوجد إال أمساؤها يف بطون الكتب 

متس احلاجة إىل حوسبة أكرب قدر ممكن من كتب التراث، لكوا وسـيلة   .٤
 املعلومه، وهي، وإن كانت ال تغـين عـن   من أنفع الوسائل للوصول إىل

الكتاب إال أا تعد فهرساً من أفضل الفهارس، ومن أفضل ماوصل إلينـا  
اجلامع الكبري للتراث العريب واإلسـالمي، والـذي أعدتـه دار التـراث     
للربجميات جبميع إصداراته، مع أن هناك كتباً كثرية ال توجد فيه فنأمل من 

 .بذل املزيد من العطاء  القائمني على هذه الدار
كما أنبه إخواين على أمهية معرفة طرق البحث احلاسويب ليسهل عليهم الوصـول  

  . إىل املعلومة املطلوبة 
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ويف اخلتام أبتهل إىل اهللا العلي القدير أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكـرمي،  
ء قدير، وصلى اهللا وسلم وأن جيعله نافعاً يل ملن يطلع عليه من املسلمني إنه على كل شي

  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  
  

  
   



א אא

 

٣٩٧ 

  
 الفهارس العامة 
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٣٩٨ 

  فهرس اآليات القرآنية
 مكان وروده يف البحث  ورقم اآلية اسم السورة  اآليــــــــــة

١.  {  x  wz   ٣١٢   ٢١ :الطورسورة  

٢.  {  y  x  wz   ٣١٢   ١٠: سورة الصافات  

٣.  {b   a  `  _ z  ٢٦٤  ١٨٤: سورة البقرة  

٤.  {}  |     { z    ٥٠  ٨١:سورة آل عمران 

٥.  {  y   x   wz  ٢٣٦  ٣٣: سورة حممد  

٦.  {y   x  w  v  u z   ٢٥٩  . ١٨٥: سورة البقرة  

٧.  {{  z  y  x  w  v z  ٣٣٨ ١٨٧: سورة البقرة اآلية  

٨.  {J    I  H   G  F z   ٣١١  ٢٣٤: سورة البقرة  

٩.  {  m  l  k  j  i   hz  ٩٩  ١٨٥:سورة البقرة  

١٠.  {t  s   r  q     p z     ٩٧  ١٨٧: سورة البقرة  

١١.  {u  t  s  r  q  p  o  n z   ٣١٢   ٢٦٢: سورة البقرة  

١٢.  {  v  u  t     s  r  qz    ٥٠  ٥١: سورة املؤمنون 

١٣.  {  `   _  ^  ]  \  [  Zz    ٥٠  ١٨: سورة عافر  

١٤.  {{  z   ¡  �   ~  }   | z   ٢٣١  ٧٨: سورة احلج  

١٥.  {     V  U  T  S    X  Wz   ٩٨  ١٨٣: سورة البقرة  

١٦.  {   R  Q  P  O         N  Mz  ٣٣٠  ٣: سورة القدر اآلية  

١٧. {n  m     l  k  j  i  h   g  f  e z   ١٣٢  ١٨٧: سورة البقرة  

١٨.   {|  {  z  y   x  w    v  u   t  sz   ٢٤٢  ٣٨: سورة األنفال  

١٩. {      S  R  Q  P  O     N  M  Lz   ٩٥  ٢٦: سورة مرمي  

٢٠.  {  y  x  w    v  u      t  s  r  qz    ٥٠  ٢٣٦: سورة البقرة  
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٢١.  {  d  c  ba  `  _  ^  ]    \  [
n  m     l  k  j  i  h   g  f  e z   

  ٢٢٢  ١٨٧: سورة البقرة 
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 فهرس األحاديث النبوية

  الصفحة  احلديث النبوي 
  ٢٠٥  ................................................................ا انتصف شعبانُ فال تصومواذَإِ .١
  ١٠٠  ......................................ا رأَيتموه فَأَفْطروا ذَوإِ ،لَ فَصومواالْهِال ا رأَيتمذَإِ  .٢
  ١٩٠  ........................عه حتى يقْضي حاجته منه يضإِذَا سمع  أَحدكُم النداَء واِإلناُء في يده فَالَ .٣
  ٣٠٧  ......................... وأربع عشره وخمس عشرةَ،إِذَا صمت من الشهرِ ثَالَثَاً فَصم ثَالَثَ عشرةَ .٤
  ٢١٥  ................. الْماَء  التمر فَعلَى الْماِء فإنَّيجِدمفَإِنْ لَصائما فَلْيفْطر على التمرِ مكُدحأَانَا كَذَإِ .٥
  ٢٢٠  ...................  شاتمهأَو قَاتلَه امرؤ فَإِنْ  ،جهلْيرفُثْ وال ي يوم صومِ أَحدكُم فال انَا كَذَإِ .٦
  ٥١  .........................................  الثثَ نم إالّ هلُمع عطَقَان مآد ناب اتا مإذَ .٧
٨.  تضمضمت لَو تأي١٥٤  ..............................................................أر  
  ٣٣٢  .....................  أَسجد يف ماٍء وطنيٍصبحها ي نِأٌراو ،ِسيتهانأُ ثُمأُرِيت لَيلَةَ الْقَدرِ   .٩
  ٢٩٢  ........................... الَ أَستطيِع:قَالَ،صم شهرينِ متتابِعينِ:قَالَ ،الَ أَجِد: قَالَ ،أَعتق رقَبةْ .١٠
١١. م كَفَتتاعع  بِيالن أَةٌ مرامن اجِهوى  ،أَزرت تةَ فَكَانفْرالصومةَ  الْح٣٦٣  ...............ر  
  ٣١٣  ...................................  مِرحمالْ اِهللا رِهش اميص انَضمر دعب امِيالص لُضفْأَ .١٢
١٣. ومجحالْمو احلَاجِم ١٨٤  .........................................................   أَفْطَر  
١٤. ا عنلَأَفْطَرى دهولَ اهللا عسر  يوم تطَلَع مٍ ثُمغَي  سم١٨٧  ..........................  الش  
  ٢٢٥  .............................................  صمت وعلَى رِزقك أَفْطَرت كلَ مهللَّاَ .١٥
  ٣٠٠ .......................................... ه بِ يزِجا أَنأَي ول موالصإِنَّ : إِنَّ اَهللا يقُولَ .١٦
١٧. إِنَّ النقَاسد ع قلَشهِيم اميالص،لْتا فَعيمونَ فظُرنا يمإِنو،حٍ ما بِقَدعفَداٍء ن٢٣٦  ...................  م  
  ٣٤٨  .......................................لٍ  شوا اعتكَف الْعشر اُألولَ من النبِي أَنَّ  .١٨
١٩.  بِيأنَّ الن كَانَ الَ يخإِ لُد تيالَّالْب  ةاجحلانس٣٧٣  ..............................  اِإلن  
  ١٧٩  .............................  هبِإلر مكُكَلَمأَ انَكَو ،مِائص وهو لُبِقَي انَكَ أن النيب  .٢٠
٢١. بِأَنَّ الني  َلُ انَكقَبا يهوها وهانسل صميو مائ١٧٠  ..................................  ص  
٢٢.  بِيأنَّ الن ي كُني لَمخإِ لُد تيالَّالْب  ةاجحلانس٣٨٠  ............................... اِإلن  
  ٣٠٣  .....................أَرسلَت إِلَيه بِقَدحٍ من لَبنٍ وهو واقف علَى بعيرِه بِعرفَةَ فَشرِب  لفَضلِإِنَّ أُم ا .٢٣
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  ٢٥٤  ........................ أَنْ تصوم شهرا  نجاها اُهللا نَّ امرأَةً ركبت الْبحر فَنذَرت إنْإِ .٢٤
  ٢٥٥  ........................................................  رذْا نهيلَعو تاتم يمأُ نَّإِ .٢٥
٢٦.  بِيأَلَ النالً سجأَنَّ ر َل صخمِ فَرائلصل ةراشبنِ الْمع اههفَن رآخ اهفَأَت ،١٧٩  ...............ه  
٢٧. و هأترلَ امالً قَبجأَنَّ رمائص وأَلْ،هسأةَ ترلَ الْمسةَ ،فَأَرلَمأُمِ س لَىع لَتخ١٨٠  .................... فَد  
٢٨.   ولَ اللَّهسأَنَّ ر رِمحم مائوهو ص مجت١٨٣  ........................................  اح  
٢٩.   ولَ اللَّهسأَنَّ ر َانَك باًينج بِحمِ  صائص هوِسلُوتغي ١٦٦  ............................  ثُم  
  ٢٣٧  .............................................................  رطافْفَ تئْش نْإِو،  مصفَ تئْش نْإِ .٣٠
  ٣٨٢  .............................. يشهد جنازةً الَ يعود مرِيضا والْمعتكف أَنْ ال ىلَعأًنَّ  .٣١
  ٣٧١  ................. ي الْمسجِد فَأُرجلُه ف وهلَيدخلُ علَي رأْسه و اللَّه   ولُسر انَإِنْ كَ .٣٢
  ٣٢١  ................................. اً قَح كيلَع كجِوزل نَّإِاً، وقَح كيلَع كدسجِل نَّإِ .٣٣
٣٤. درةً ما توعلَد طْرِهف دنمِ عائلص٢٢٥  .................................................. إِنَّ ل  
  ٢٠٢  ........................................أَحد  نأَيام طُعمٍ وشربٍ فَالَ يصومن مإِنَّ هذه .٣٥
  ١٠٢  ............................... الشهر هكَذَا وهكَذَا ، نكْتب وال نحسبال إِنا أُمةٌ أُميةٌ .٣٦
  ٣٢٠  .................................. سفْالن تهفَّنو نيعالْ تمجه كلذَ تلَعا فَذَإِ كنإِ .٣٧
  ٣٢٠  ............................................................ كلذَ عيطتست نلَ كنإِ .٣٨
٣٩. ديالْكُد موي أَفْطَر ه٢٣٥  ..............................................................  أَن  
  ١٦٧  .................................ليتقه الصائم  الَقَو ،الْمروحِ عند النومِ دمأَنه أَمر باألثْ .٤٠
  ١٦٧  ......................................................... مائص وهو لُحتكْي انَكَ هنأَ .٤١
٤٢.   متالَ ي رهعٍ، إِنَّ الشبلَى سا أُوهنلَكو انلَى ثَمبِأُو تسا لَيه٣٣٤  ...........................إِن  
٤٣.  رِي أُإِنيترٍهلَةَ وِتا لَي، إِواٍء نمنيٍ وا يف طهتبِيحص دج٣٣٢  ............................. ي أَس  
  ٢٢٦  ..................  ثُم اعتكَفْت الْعشر اَألوسطَ ،ي اعتكَفْت الْعشر اَألولَ أَلْتمس هذه اللَّيلَةَنإِ .٤٤
  ٣٤٨  .....................................................................  نذْرِكأَوف بِ .٤٥
٤٦.  فبأَوكذْرن كتلَةًاعلَي ٣٤٨  .......................................................... ف  
  ٢٣٨  .......................................................................................  أُولَئك الْعصاةُ .٤٧
  ٢٠٢  ........................................ ىالَعت أَيام التشرِيقِ أَيام أَكْلٍ وشربٍ وذكْرِ ِهللا .٤٨
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  ١٨٠  .......................... لكيصنع ذَ÷فَأخبرته أَنَّ،سلْ هذه ألمِ سلَمةَ: أَيقَبِلُ الصائم ؟ فَقَالَ  .٤٩
٥٠. رِ فلَةَ الْقَدا لَيورحرِ اَألتشي الْعرِ ماخوانَ نضم٣٣٠  ....................................  ر  
٥١. ولَ اللَّهسر ترباَءى الناس الْهِاللَ فَأَخرتيالناس بِص رأَمو هامفَص هتأَيي رأَنه١٠٦  .................. ام  
  ٢١٧  ..................................................... ي السحورِ بركَةًف نَّإِتسحروا فَ .٥٢
  ٢١٨  .......................................................... ولَو بِجرعة ماَء  تسحروا .٥٣
  ٣٠١  ....................رض عملي وأَنا صائم  يوم اِإلثْنينِ ويوم الْخميسِ فَأُحب أَنْ يعتعرض اَألعمالُ  .٥٤
٥٥.  ا فوهسمالْت ةسامالْخو ةابِعالسو ةعاس٣٣٤  ...........................................ي الت  
  ٣٣٤  ...............................................................في هذه  الْتمسوها .٥٦
٥٧.  المتاالحةُ وامجاحلُء ومِ الْقَيائنَ الصرفَط١٥٧  ....................................ثَالثٌ الي  
  ٣٣٢  .......................................... واخرِ إِنها يف الْعشرِ اَأل :ثُم أُتيت فَقيلَ يل .٥٨
٥٩. لٌ إِ اَءججلَريِبِى الن   قال :فقال ولَ اللَّهسيا ر لَكْته: وملَكَك٢٧٤  .... ا أَه  
٦٠. لٌ إِاَءججلَرى بِالني  َالَقَف:يولَ اللَّهسعنها،ا ر يهرٍ أَفَأَقْضهش موا صهلَيعو تاتي م٢٥٣  .............؟إِنَّ أُم  
  ٢٥٣  ...... ا رسولَ اللَّه إِنَّ أُمي ماتت وعلَيها صوم نذْرٍي :تالَقَفَ اللَّه  ولِسر ىلَجاَءت امرأَةٌ إِ .٦١
٦٢. حينِثَدنم  بِيالن أىر فائمٍ صوي يفع بصلَيىاَء مالْم هأْسراحلَن ةدش  ١٦٦  ....................ر  
  ٢٣٤  .......................  رطَفْأَفَبلَغَ كُراع الْغميمِ ىتحمن الْمدنة صائما خرج عام الْفَتحِ  .٦٣
٦٤.  جرخةوي غَزف حِ فالْفَتانَ  يضمراً وأَفْطَررافس٢٣٣  ..................................... م  
  ٣٣٥  .................. وعسى أَنْ يكُونَ خيرا لَكُم،فَتالحى فُالنٌ وفُالنٌ فَرفعت،خرجت ُألخبِركُم بِلَيلَة الْقَدرِ .٦٥
٦٦. ةبيمِ الْغائنَ الصرفْطي سمخ،ةميمالنبِ،والْكَذو،فْلَةالْغنِ الْفَا،ويمالْيو ة٢١٨  ....................... جِر  
٦٧.  بِيالن لَيلَ عخد َمٍ فَقَالوي ا الَ: ذَاتيٌِء ؟ قُلْنش كُمدنلْ عقَالَ ،ه :مائي إِذَاً ص٣٢٤  ..............  فَإِن  
٦٨. م ظُّهمٍ حائص برن وصطَشالْعو وعالْج هظُّ،ممٍ حقَائ بروم هن رهالس هامي٢١٩  .................... ق  
٦٩. رخص قُي الْفلَبة للشخِي وهو صمِائ ونهى عنهابِا الش، الَقَو :الشيخ يملإِ كرب١٧٩  ........ ه  
٧٠. رف٥١  ......................................................................... ملَالقَ ع  
٧١. رفلَقَالْ عم عثَالَثَ ن٢٣٠  ...............................................................  ة  
  ٣٣٣  ................هي في كُلِّ رمضانَ : وأَنا أَسمع عن لَيلَة الْقَدرِ فَقَالَ سئلَ رسولَ اِهللا  .٧٢
  ٣٢٠  .................................  نيقابِالس نا منيف كئلَوأُ: فقال سئل عن صوم الدهر .٧٣
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٤٠٣ 

٧٤. ا منافَرسع رولِس  اللَّه اميص نحنكَّةَ و٢٣٨  ...................................... إىل م  
  ٣١٩  .من أَفْطَر يوم النحرِ ويوم الفطْر فَلَم يصمِ الدهر نهى عن صيامِ الدهرِ، ولَكن سمعت رسولَ اِهللا  .٧٥
٧٦. شهر تفَرع فياَأل هعأَفَ الُمأَح نْب يفَرع علُمه فيه وهو صائ٣١٣  ........................... م  
٧٧. الصائالْ ممطُّتأَ وعمير ِسفْننْإِ ه اَءش صام نْإِو طَفْأَ اَءش٣٢٥  ............................... ر  
٧٨. صدق لْس٣٢٥  .................................................................................  انُم  
٧٩. صم شهرالَقَ، نِي: إالَ لْه يتأُت من الصطْأَ: الَقَفَ ،مِوعم ستني مسكي٢٩٤  ................اً ن  
٨٠. يفَإِنْ أُغْم هتيؤروا لرأَفْطو هتيؤروا لوموا له ثَال صرفَاقْد كُملَيعني٩٩  ...................... ث  
٨١. صوموا يوم عاشاِءور وخفُالوا اليهود، وصووا قَملَبه يوماً وبعده يو٣٠٥  ....................اً م  
٨٢. صيثَالَثَ امأَ ةامٍي ملِّكُ ن شرٍه، صيام الدأَ ،رِهيالبِ امثَالَثَ ؛ضِي عش٣٠٧  ................... ةَر  
٨٣. صيام ياِء مِووراشأَ عحِستب لَعنْأَ اِهللا ى كَيفر السالَّ ةَنقَ يِتلَب٣٠٥  .......................... ه  
٨٤. عيِ بةَ الَّتنالسو لَهيِ قَبةَ الَّتنالس ركَفأَنْ ي الَىعاِهللا ت لَىع ِسبتفَةَ أَحرمِ عوي اميص ه٣٠٢  .................د  
  ١٢٤  .................... هارِرِ النآخ نفَجاَء ركْب م ،لُ شوالٍ فَأَصبحنا صياماعلَينا هال مغُ .٨٥
  ٢٩٣  ..........................................اً اعص رشع ةَسمخ ردقَ رٍمت نقٍ مرعبِ يتأُفَ .٨٦
  ٣٠٥ ............................. عاسالت مويا الْنمى صالَعت اُهللا اَءش نْإِ لُبِقْمالْ امعالْ انَا كَذَإِفَ .٨٧
  ١٠٠  .....................................................................  علَيه فَاقْدروا  .٨٨
  ٣٢٤  ............................................ اً مائص تحبصأَ تنكُ دقَ: الَقَ مثُ لَكَأَفَ .٨٩
  ١٠٠  ........................................................  ثنيكْملُوا عدةَ شعبانَ ثَالفَأَ .٩٠
  ٣٤٧  ........................................................... ومصيو فكتعي نْأَ هرمأَفَ .٩١
  ١٠٠  ......................................................  فَإِنْ غُم علَيكُم فَأكْملُوا العدةَ .٩٢
  ١٠٠  ..............................................  ثنييكُم الشهر فَعدوا ثَالفَإِنْ غُمي علَ .٩٣
  ١٣٦  .................................................................... موصأَ نْذَي إِنإِفَ .٩٤
  ٢١٧  ................................. ا وصيامِ أَهلِ الْكتابِ أَكْلَةُ السحرِصيامن نيا بم فَصلُ .٩٥
  ٣٢١  ....................... ىقَا الَذَر إِفي الَو ،اًموي رطفْياً وموي موصي انَكَ ،داود موص مصفَ .٩٦
  ٣٢٤  ................فَأَصبح صائماً وأَفْطَر  ،أَدنِيِه: فَقَالَ ،حيس فَحبسناه لَكفَقٌلْنا يارسولَ اِهللا أُهدي لَنا  .٩٧
٩٨. وا حومصفال تتوا حرفْطوال ت هورى تتهوروا لَ،ى ترفَاقْد كُملَيع فَإِنْ غُم١٠٠  ......................... ه  
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٩٩.  ىتح اميانُفَالَصضمكُونَ ر٢٠٥  ..................................................................ي  
١٠٠.  رفْطفَلْي

  ............................. طَهور هفإن ماٌءفَكُن ي ملَبركَةٌ، فَإِنْ  هفَإِن مرٍتعلى 
٢١٥  

١٠١. فرِ مي الْوِترِ اَأل نشالْعرِ ماخوانَ نضم٣٢٠  ............................................ ر  
  ٣٣٤  ....................................يف خامسة تبقى  ،يف سابعة تبقى ،يف تاسعة تبقى .١٠٢
١٠٣.  انابِيرأَع مولِ اِهللا قَدسر لَىع  ِرانَيف آخضمر، دنا عهِدفَش ه١٢٤  .................. بِاللَّه  
  ٣١٦  ....................................................... ةعمجالْ موي رطفْي انَاكَملَّ قَ .١٠٤
  ٢٢٥  ......................... انْضمر ةُقَدص ((:يارسول اهللا أي الصدقة أفضل ؟ قال:قيل .١٠٥
  ٢٢٦  ............................وشد الْمئْزر يقَظَ أَهلَه الْعشر أَحيا اللَّيلَ وأَ لَخا دذَإِ انَكَ .١٠٦
  ٣٧١  .......................................................... هتبثْالً أَمع لَما عذَإِ انَكَ .١٠٧
  ٢٢٦  ............. هفَكَعتخل مالْغداةَ د ىلَا صذَإِفَ ،رمضان لِي كُيعتكف ف اللَّه   ولُسر انَكَ .١٠٨
  ١٠٠  ......................غَيرِه  نم شعبانَ ماال يتحفَّظُ  نم يتحفَّظُ   اللَّه ولُسر انَكَ .١٠٩
  ٢١٥  ...............................يفْطر على رطَبات قبل أَنْ يصلِّي   اللَّه ولُسر انَكَ .١١٠
  ٢٢٦  .....................  ي غَيرِهيجتهِد ف االَواخرِ ميجتهِد يف الْعشرِ اَأل اللَّه ولُسر انَكَ .١١١
  ٢٢١  ..........................  ثُم يغتِسلُ ويصوممٍ ماعٍ غَيرِ احتالجِ نميصبِح جنباً  انَكَ .١١٢
  ٣١٣  ........................................................... هلَّكُ انَبعش ومصي انَكَ .١١٣
  ٣١٣  ...................................................الً يلقَ إالَّ هلَّكُ انَبعش ومصي انَكَ .١١٤
  ٣١٥ ........................... الٍوش امِيصبِ  اِهللا ولُسر هرمأَفَ مِرحمالْ رهش ومصي انَكَ .١١٥
  ٢٢٦  ..............  ثُم اعتكَف أَزواجه من بعده ،يعتكف الْعشر اَألواخر من رمضانَ انَكَ .١١٦
  ٣٥١  ...................................................................ا هنفْا دهتارفَكَ .١١٧
١١٨. جِدسكُلُّ م لَه  لُحصي يِهف كَافتفَاالع امإِمؤذِّنٌ و٣٣٩  ...................................م  
١١٩. وا حبراشكُلُوا ووا أَذِّى تعمساانَ تبومٍ نكْتم ١٨٧  ..................................... أُم  
  ٣٤٧  ............................................................ امٍيصبِ الَإِ افكَتاع الَ .١٢٠
  ٣١٥  ..................... والَ تخصوا يوم الْجمعة بِصيامٍ،الَ تخصوا لَيلَةَ الْجمعة بِقيامٍ من بينِ اللَّيالي .١٢١
  ٢٠٧  ....................................................... قْبِلُوا الشهر استقْباالًتست الَ .١٢٢
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  ٣١٧  ....................................... مكُيلَرِض عتا فْميفَ الَّإِ تبالس مووا يومصت الَ .١٢٣
  ٢٠٤  ............. تروا ىتحثُم صوموا  ،تكْملُوا الْعدةَأو لَ الَتروا الْهِ ىتتقَدموا الشهر ح الَ .١٢٤
  ٢٠٧  .................................................  رمضانَ بِصومِ يومٍ أو يومينِ واتقَدم الَ .١٢٥
١٢٦. مقَدالً واال تجنِ إال ريمومٍ أو يومِ يوانَ بِصضمانَكَرموص ومصاًيمصفَلْي٢٠٤  ..................... ه  
  ٣١٨  ............................................................ دباَأل امص نم امص الَ .١٢٧
  ٢١٧  ............................................... ا عجلُوا الْفطْربِخيرٍ م اسيزالُ الن الَ .١٢٨
  ٢١٦  ............................... وأَخروا السحور رالْفطْ ا عجلُوابِخيرٍ م اسيزالُ الن الَ .١٢٩
١٣٠.  هدعاً بموي أَو لَهاً قَبموي ومصإِالَ أَنْ ي ةعمالْج موي كُمدأَح نومص٣١٥  ...................الَ ي  
  ١٩١  .................. ى يستطريتود الصبحِ حعمكَا الْبياض ذَه الَو ،لٍيغرنكُم أَذَانُ بِال ال .١٣١
  ٣١٨  ................فَمن رغب عن سنتي فَلَيس منيِ ،لَكَني أُصلِّيِ وأَنام وأَصوم وأُفْطر وأَتزوج النساَء .١٣٢
  ٣١٣  .................. انَبعي شف هناً ماميص رثَكْأَ ةنالس نم رٍهي شف  اِهللا ولُسر نكُي ملَ .١٣٣
  ٢١٨  ....................رفَثُ اللَّغوِ والْ نالصيام م فَقَطْ،بِ والشر كْلِ األ نالصيام م سيلَ .١٣٤
  ٢٣٧  .................................................... ي السفَرِالْبِر الصوم ف نم سيلَ .١٣٥
١٣٦. ماصام شراً كَهالً غَامير رم٣١٣  ................................................... انَض  
١٣٧. ملَ ن اميباً فَالَ صنج حب٢٢٢  ...................................................... هأَص  
١٣٨. مطَفْأَ نر في شرِه رمانَض نال قَفَياً، اساَءض عليه فَالكَو١٧٥  .......................... ةَار  
١٣٩. من ا مموي أَفْطَرانَ  نضمرنلَ م ةصخرِ رغَيزِه  مجرِيهالد امي٢٤٠  ......................  ص  
  ١٥٥  .........................ستقَاَء عمداً فَلْيقْضِ من ذَرعه القَيُء فَلَيس علَيه قَضاٌء ومنِ ا .١٤٠
١٤١. من صام الدهر ضقَيت لَعيه جهنم اذَكَهو ،قَعد تسع٣٢٠  ............................  ني  
١٤٢. مانَ نضمر ام٩٩  ................................................................ ص  
١٤٣. من صام رمثُ، انَضأَ متبعه ستاً من شكَ انَكَ الٍوصامِي الد٣٠٨  ........................  رِه  
١٤٤. ما  نمائص لَفَفَطَّره رِهثْلُ أَج٢٢٧  ...................................................  م  
  ٣٠٣  ...........................  ذَنبِه نا تقَدم مم هواحتسابا غُفر لَ اًرِ إِميانلَيلَةَ الْقَد اممن قَ .١٤٥
١٤٦. ملَنمهابرشو هامطَع عدةٌ يف أَنْ ياجح لَّهل سفَلَي لَ بِهمالْعورِ ولَ الزقَو عد٢١٨  .................... ي  
١٤٧. ملَ نعو اتكَانَ كُمعنه م مطْعرٍ فَلْيهش اميص ها لَّيينكسمٍ مو٢٥٠  ....................... ي  
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١٤٨.  هيلعنه و امص اميص هلَيعو اتم ن٢٥٣  ...............................................م  
١٤٩. من و ِسينهو متفَلْي رِبفَأَكَلَ أو ش مائص قَاهساهللا و هما أَطْعمفَإِن همو١٧٥  ............. ص  
  ٢  ................................................من يرِد اُهللا بِه خيراً يفَقِّهه يف الدينِ  .١٥٠
١٥١. نهى عن صمِو يمِو عبِ ةَفَرع٣٠٣  ...................................................  ةَفَر  
١٥٢. نهى عنِ نيموامِ ييطْرِ: صمِ الْفوي ومِيرِ   وح٢٠١  .....................................الن  
  ٢٠٩  ........................اً ا أَفْطَرت فَصم يومذَإِفَلَاَقَ،اللَاَقَشيئاً ؟صمت من سررِ شعبانَهلَْ .١٥٣
١٥٤. نلْ عهويف رواية ،امطَع كُما ال: داٌء ؟ فَإِذَا قُلْنقَالَ ،غَد : مائي ص١٣٦  ....................... إِن  
١٥٥. هأَ وعدلُ الص٣٢١  .................................................................امِ ي  
  ١٦٣  ...........................................تكُونَ صائماً  وبالغْ يف االستنشاقِ إِالَّ أَنْ .١٥٦
  ٩٨  ........................................................... وتصوم شهرِ رمضانَ .١٥٧
١٥٨. اثُ، قَاَلَتريالْم كلَيا عهدرو ،كرأَج بجلَ:وكَاَنَ ع هإِن ،ولَ اللَّهسرٍيا رهش موا صه٢٥٤  ............ ي  
  ٣٢٤  ...............إِذَاً أُفْطر وإِنْ كُنت فَرضت الصوم :قَالَ،نعم:أَعندك شيٌء قُلْت: ودخلَ علَي يوماً فَقَالَ .١٥٩
١٦٠. انَكَو  لَةكُلَّ لَي لْقَاهرِيلُ يجِبنانَ  مضمرهرِسدآنَ  فَي٢٢٥  .............................الْقُر  
١٦١. كُيفر السالْ ةَنماضةَي الَّويِت تلي٣٠٢  .................................................. اه  
١٦٢. كُيفالْ رماضةَي والسةَن الباق٣٠٢  ...................................................... ةَي  
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 فهرس اآلثار

  الصفحة  اآلثـــــــــر 
  ١٧٩ ...................................... أرخص فيها للشيخِ وكَرِهها للشابِ .١
٢.  ةاعمالْج عوا مرأَفْطو ةاعمالْج عوا موم٢١٠ .........................أُفٍّ أفٍّ ص  
  ٢٢٧ ..... تكَلَّمت ا الَها لَم :الَقَأَحمس فَرآها ال تكَلَّم فَ نامرأَة م ىلَعدخلَ كْرٍ با بأَإِنَّ  .٣
  ١٨٨ .....صبحت، وقَالَ اآلخر الَ أَرسلَ رجلَينِ ينظُران الفَجرِ فَقَالَ أَحدهما أَ أَنَّ ابن عباس .٤
٥. أَفْطَر اسأَنَّ النرمع انمي زوا ف  سمالش ترظَهو ابحالس فكَشان ١٧٧ ...ثُم  
  ١٠٨ ............. أَنْ ننسك  اللَّه ولُسعهِد إِلَينا ر :أَنَّ أَمري مكَّةَ خطَب ثُم قال .٦
  ٢٥٩ ................ ضعف عن الصوم عاماً قبل وفاته فأفطر وأطعم أن أنساً  .٧
  ١٢٧ ............أن قوماً من العرب سكاناً بني جبالٍ اليرون اهلالل إذا رآه الناس  .٨
  ٣٧٣ ...........  ا مارةٌأنو إالَّهنا أَسأَلُ عمفَ،هيَألدخلُ الْبيت للْحاجة والْمرِيض ف تنكُ نْإِ .٩
١٠. صخ لَّقعتي ةاميالق موِهللاأَنَّ ي هفَإِن هلَيع ملَ لَهبِيفَالَ س موإِالَ الص هالمعِ أَعيمبِج هاؤ٣٠٠ .... م  
  ٢٢٠  ........................................إمنا الرفث ماخوطب به النساء  .١١
  ١٦١ ........ لَخا دمم رطْفا الْمن إَو ،لُخدا يمم سيلَو جرخا يمم وِءضوا الْمنإِ .١٢
  ١٦٠ ..........  ابٍرش امٍ والعطَبِ سيلَ: ولُقُيو مِوالبرد يف الص فتشي كانَ هنأَ .١٣
  ٢٥٩ ........................................... عضرمالْو ىبلَحلْل تتبِأا أُثْ .١٤
١٥. ا منرحستع رولِساللَّهالةا إىل الصنقُم لْقُ،ثُمكً:ت انًكَم م راقَدمهني٢١٦ .....  ا ب  
١٦. بِيالن عم تججحهمصي فَلَم،همصي كْرِ فَلَمأَبِي ب عمو،فَلَم رمع عم٣٠٤  ..........  و  
١٧.  تجرخمع رولِسفَياللَّهضمي رف ةرمفََ،انَع تمصو وأَفْطَرتممأَتو ر٢٣٨ ....... قَص  
  ١٨٦ ........أَجلِ الضعف نمال إالَ:الَقَ؟أَكُنتم تكْرهونَ الْحجامةَ للصائمِ أَنس سئل  .١٨
  ٢٣٧ ......مفْطرِ الْ ىلَيعب الصائم ع ملَفَفي رمضان   رسولِ اِهللا  عم سافَرنا .١٩
  ١٣٧ ................ امصفَ سمالش تالَا زم دعب موالص ها لَدب هأن :عن حذَيفة .٢٠
٢١.  امالش تمالْهِالقَد تأَيفَرةعملَةَ الْجةَ  ،لَ لَييندالْم تمقَد ١٢٠ ..........فَقَالَ ثُم  
  ٢٥٩ ........................................ ر ويفْتديأَنْ يفْطأَراد  نم انَكَ .٢٢
  ٢٦٩ ... ي شعبانَف الَّإِ ها أَستطيع أَنْ أَقْضيمرمضانَ فَ نيكُونُ علَي الصوم م انَكَ .٢٣
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٤٠٨ 

٢٤.  تكَانمهو ةالْكَبِري أَةرالْمخِ الْكَبِريِ ويلشةً لصخارمطْعيا ورفْطأَنْ ي اميالص يقَانط٢٥٩ .... ا ي  
٢٥. ُا نمِكُنواِء الصبِقَض رم٢٣٩ ............................................... ؤ  
  ٢١٦ ..   اللَّهولِسر عأَنْ أُدرِك صالةَ الْفَجرِ متيي أَهلي ثُم يكُونُ سرعأَتسحر ف تنكُ .٢٦
  ١٠٨ ........ رمضانَ نأَنْ أُفْطر يوما م ننْ أَصوم يوما من شعبانَ أَحب إلَي مَأل .٢٧
  ٢٥١ ..............................................برٍّ لكُلِّ يومٍ نِصف صاعِ .٢٨
  ٢٠٢ ............ ن إال لمن مل يجِد الْهدييرخص يف أَيامِ التشرِيقِ أَنْ يصمْ  ملَ .٢٩
٣٠. ضمر رهلَ شخا دي لَمأترنِ امم ترظَاه٢٧٦ .............................انَ ت  
  ١٩٢ ............ ومصي نْأَ كلذَ هعنمي لَم هتأَرماَ ىلَعلَو نودي بِالصالَة والرجلِ  .٣١
  ٢١٠ ........................................لَوصمت السنة كُلُها َألفْطَـرته  .٣٢
  ٢٥٩ ....من أَدركَه الْكبر فَلَم يستطع صيام رمضانَ فَعلَيه لكُلِّ يومٍ مد من قَمحٍ  .٣٣
  ٢٦٨ ............ يض ثُم مات قَبلَ أَنْ يقْضي فَلْيطْعم عنهمن أَفْطَر في رمضانَ أَياماً وهو مرِ .٣٤
٣٥. من امص  موالْي هيف كشي يمِ الَّذا الْقَاسى أَبصع فَقَد .................  ٢٠٣  
  ٢٠١ .... عن صيامها ىهنا بِإِفْطَارِها وينيأْمر  اللَّه ولُسر انَي كَتلَّهذه اَأليام اَ .٣٦
  ١٨٩ .......ه رِآخ نم لْأكُيلْفَ ارِهالن لِوأَ نم لَكَأَ نم: وعن ابن مسعود أنه قال .٣٧
  ٢١٧ يف االستغفارنعم ترك الصالة وأخذ :فإذا قال،يا نافع أسحرنا:كان ابن عمر يتهجد ويقول .٣٨
٣٩. يصالَّ ومذي حضره ويصوم اآلخر وطْيعم لَ لِكُللَية مسكي٢٦٨ ............... اًن  
٤٠. يصوم رمالْ انَضاحضر وفْيدي عالْ نغبِائ قَالَو٢٦٩ ....................  اَءض  
٤١. يصوم ذَهاً ونيكسمٍ موكُلَّ ي كذَل نع مطْعيا وقْيضي٢٦٨ ...................  ه  
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٤٠٩ 

 فهرس األعالم

  الصفحة  العلم املرتجم له 
  ٢٧٤  .............................................هو أبو إسحاق  :إبراهيم املروروذي .١
  ١٣٣  .............إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم بن اهلمداين  ،أبو إسحاق: ابن أيب الدم .٢
  ٢١٨  .....................ن عمرو بن أيب عاصم الشيباين محد بأ ،أبو بكر:  ابن أيب عاصم .٣
  ١٩٩  ....بن أيب عصرون  بن حممد بن هبة اهللا بن علي عبد اهللا ،أبو سعيد :ابن أيب عصرون .٤
  ١٤٢ ................  احلسن بن احلسني بن أيب هريرة البغدادي ،أبو علي  :ابن أيب هريرة  .٥
  ١٦  ...... د بن عبدالكرمي بن عبدالواحد اجلزري الشيباينعلي بن حممد بن حمم: ابن األثري .٦
  ١١٨  ...  حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر ابن احلداد الكناين املصري ،أبو بكر: ابن احلداد .٧
  ٤٥  ..................أمحد بن حممد بن على بن مرتفع األنصاري  ،أبو العباس: ابن الرفعة .٨
  ٣١١ ..........إسحاق بن السكيت النحوي اللغوي  يعقوب بن ،أبو يوسف: ابن السكيت .٩
  ١١٤ . أبو نصر، عبدالسيد بن أيب ظاهر حممد بن عبدالواحد بن حممد البغدادي : ابن الصباغ .١٠
  ١٥٨  ..................... أمحد بن أيب أمحد الطربي ابن القاص  ،أبو العباس:  ابن القاص .١١
  ١٣٥  ................ أمحد ابن القطان البغدادي أمحد بن حممد بن ،أبو احلسن: ابن القطان .١٢
  ٢٣٩  ........................سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي  ،أبو حممد: ابن املسيب .١٣
  ١٢٥ ..........................حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري  ،أبو بكر: ابن املنذر .١٤
  ٤٨ . . شهاب الدين البعلبكي ،الرمحن بن عبد الرحيم أمحد بن عبد ،أبو العباس :ابن النقيب .١٥
  ٤٥ . ...املصري الشافعيف عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن خل ،أبو القاسم: ابن بنت األعز .١٦
  ١٣٩  .... .حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي البغدادي ،أبو جعفر  :ابن جرير الطربي .١٧
  ٢٤٠  ..............بن حبان التميمي البسيت حممد بن حبان بن أمحد  ،أبو حامت :ابن حبان  .١٨
  ٤٩ . ..................  العسقالينبن حجر أمحد بن علي بن حممد  ،أبو الفضل: ابن حجر .١٩
  ١٨٤........السلمي النيسابوري حاق بن خزمية بن املغرية حممد بن إس ،أبو بكر: ابن خزمية .٢٠
  ٢٠  ....الربمكي اإلربليبن خلكان م بن أيب بكر أبو العباس ، أمحد بن حممد بن إبراهي: ابن خلكان .٢١
  ١٠١ .................  أمحد بن عمر بن سريج البغدادي  ،أبو العباس ،القاضي :ابن سريج .٢٢
  ١٥٥ ....... أنس بن مالك  األنصاري  البصري موىلحممد بن سريين  ،أبو بكر: ابن سريين .٢٣
  ٢٠٤  ..... مد بن عبد الرب النمري القرطيبيوسف بن عبد اهللا بن حم ،أبو عمر: ابن عبد الرب .٢٤
  ٢٧٩  ...أبو عبداهللا، حممد بن عبداهللا بن عبداحلكم بن أعني بن ليث املصري: ابن عبد احلكم .٢٥
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  ٣٧٨  ......عبد العزيز بن عبد السالم السلمي الدمشقي الشافعي ،أبو حممد: ابن عبد السالم .٢٦
  ٩٥ ............................ اللغوي أبو احلسن، أمحد بن فارس بن زكريا : ابن فارس .٢٧
  ٤٢ . ..... أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر  الشهيب الدمشقي الشافعي  :ابن قاضي شهبة .٢٨
  ١٠٢  ........................... الدينوري عبداهللا بن مسلم بن قتيبة  أبو حممد،: ابن قتيبة .٢٩
  ٢٨ . .... ن ضوء بن كثري القيسي البصرويإمساعيل بن عمر بن كثري ب ،أبو الفداء: ابن كثري .٣٠
  ٢٠٦ ......عبدالرمحن بن مهدي بن حسان األزدي موالهم البصري  أبو سعيد، :ابن مهدي .٣١
  ١٠٧ ...................  موىل ابن رمانة ،عبداهللا بن وهب بن مسلم ،أبو حممد: ابن وهب .٣٢
  ٢٨٧  ................................. أمحد بن موسى بن يونس  ،أبو الفضل: ابن يونس .٣٣
  ١١١   ........................................... إبراهيم بن أمحد املروزي : أبو إسحاق .٣٤
  ٤٨ . . ......... األنصاري اخلزرجي السبكي  حممد بن عبد الرب بن حيىي بن علي: أبو البقاء .٣٥
  ٤٧ . .قضاعي الدمشقيال مجال الدين  عبد الرمحن بن يوسف يوسف بن: أبو احلجاج املزي .٣٦
  ٢٤٠  .األندلسي اإلشبيلي  علي بن خلف ابن ذي النون: أبو احلسن علي بن خلف القرطيب .٣٧
  ٢٩٨  . رضي الدين القزويين أمحد بن إمساعيل بن يوسف : أبو اخلري أمحد بن إمساعيل الطالقاين .٣٨
  ٣٢٥  .ر لقب عامر وعومي: وقيل ،عومير :واختلف يف امسه فقيل ،مشهور بكنيته: أبو الدرداء .٣٩
  ١٩٨  .حممد بن املفضل بن سلمة بن عاصم الضيب البغدادي ،أبو الطيب :أبو الطيب بن سلمة .٤٠
  ٤٨ . ..............................  احلسني بن علي بن عبد الكايف  السبكي ،أبو الطيب .٤١
  ١٣٠  .... جد صاحب البحر ، أمحد بن حممد بن أمحد الروياين الطربي: أبو العباس الروياين .٤٢
  ٣٤٥  ..... ذكره العبادي يف طبقة القفال املروزي: قال ابن قاضي شهبة: أبو الفضل العراقي .٤٣
  ٤٣ ............ حممد بن علي بن احلسن احلسيين الدمشقي الشافعي: أبو احملاسن احلسيين .٤٤
  ٢٤٠ ......................عبد اهللا بن املطوس  :يزيد وقيل ،بن املطوساوقيل  :أبو املطوس .٤٥
  ٢٨٤ .......ـ.حسان بن حممد بن أمحد بن هارون القرشي األموي: أبو الوليد النيسابوري .٤٦
  ٣١٩ .......ابن عجالن بن وهب بن عمرو  :ويقال ،دي بن عجالن بن والبةص :أبو أمامة  .٤٧
  ٣٠٨ .................. .خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة األنصاري  اخلزرجي : أبو أيوب .٤٨
  ١٦٦  . بن هشام بن املغرية املخزومي أحد الفقهاء السبعة: كر بن عبد الرمحن بن احلارثأبو ب .٤٩
  ١٠٩  ....................).هـ٢٤٠(تويف سنة ،إبراهيم بن خالد الكليب البغدادي: أبو ثور .٥٠
  ٢٠٦ .......حممد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران احلنظلي الرازي : أبو حامت الرازي .٥١
  ٤٨ . ...................................  أمحد بن علي بن عبد الكايف السبكي ،حامدأبو  .٥٢
  ٤٦ . ............ النحوي اللغوي بن حيانحممد بن يوسف بن علي بن يوسف :  أبو حيان .٥٣
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  ٢٧٩  ...........................حممد بن عبدامللك بن خلف السلْمي: أبو خلف الطربي .٥٤
  ٣٣٥  ..........الفارسي األصل  ،سليمان بن داود بن اجلارود البصري: لسيأبو داود الطيا .٥٥
  ١٣٩  ...............حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد أبو زيد املروزي  :أبو زيد املروزي .٥٦
  ٢٠٩  ....األنصاري  يسعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد اخلزرج :أبو سعيد اخلدري .٥٧
  ٢٠ . ....... عبدالرمحن بن إمساعيل بن أبراهيم بن عثمان املقدسي ،نشهاب الدي: أبو شامة .٥٨
  ١٤٥ ..................... حممد بن حممد بن حممش بن علي بن أيوب : أبو طاهر الزيادي .٥٩
  ٩٥ . ................ النحوي اللغوي ،البصري ،موالهممعمر بن املثىن  التيمي : أبو عبيدة .٦٠
  ٢٦٥  ..................  الفقيه الشافعي ،ل احلسني بن القاسماحلسن وقي :أبو علي الطربي .٦١
  ٢٥٧   ..........................  احلسني بن إبراهيم بن علي بن برهون: أبو علي الفارقي .٦٢
  ٢٥٦  ....... عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الكردي الشهرزوري : أبو عمر بن الصالح .٦٣
  ٢٣٠ .املالكي ر بن أيب بكر ابن يونس الدوين مث املصريعثمان بن عم: أبو عمرو ابن احلاجب .٦٤
  ٣٠٨  ..................لغوي أديب  ،بالوالءرار الشيباين إسحاق بن م: أبو عمرو الشيباين .٦٥
  ١٢٤ .  خادم رسول اهللا  ،بن أنس بن مالك األنصاري وامسه، عبداهللا:  أبو عمري بن أنس .٦٦
  ٢٣٣  .......................سعيد السدوسي البصري  الحق بن محيد بن :أبو جملز التابعي .٦٧
  ٢١١  .............................. اخلوارزميالبخاري عبد اهللا بن حممد : أبو حممد البايف .٦٨
  ٤٧ . . ...... الدمشقيعلم الدين اإلشبيلي  القاسم بن حممد بن يوسف،:  أبو حممد الربزايل .٦٩
  ٢١٢ .............  سبقت ترمجته عند ذكر والد اإلمام والد إمام احلرمني: أبو حممد اجلويين .٧٠
  ٤٦ ..  عبد املؤمن بن خلف بن أيب احلسن التوين الدمياطي ،شرف الدين: أبو حممد الدمياطي .٧١
  ١٣٧ .........................زكريا بن أمحد بن حيىي بن موسى البلخي : أبو حيىي البلخي .٧٢
  ١٤٧ ......الكويف  األنصاري  بن سعد بن حبتة بيبيعقوب بن إبراهيم بن ح  : أبو يوسف .٧٣
  ٣١٩  .زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عمرو بن مالك  :أبوطلحة .٧٤
٧٥. يأُب :ي٣٣٤ .  األنصاري اخلزرجي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية  أبو املنذر، أُب  
  ٣١٥  .رسول اهللا موىل ،زيد بن حارثة بن شراحيل الكليبأسامة بن ، أبو حممد: أسامة بن زيد .٧٦
  ١٨٧  .............إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران  :األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين .٧٧
  ٣٠٤ .احلنظلي املروزي إبراهيم بن خملد بن راهويه إسحاق  ،أبو يعقوب: إسحاق بن راهويه .٧٨
  ١٨٧ .....ذات النطاقني  ،أم عبد اهللا بن الزبريا معنهالصديق رضي اهللا  :أمساء بنت أيب بكر .٧٩
  ١٣٥  .............احلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى اإلصطخري  ،أبو سعيد: االصطخري .٨٠
  ٣٠٣  ..........زوج العباس بن عبد املطلب  ،لبابة بنت احلارث بن حزن اهلاللية: أم الفضل .٨١
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  ٣٢٦  ..هند:وقيل ،فاطمة: ، وقيلامسها فاختة: قيل ،اهلامشيةبن هاشم بنت أيب طالب : أم هانئ .٨٢
  ١١٣ ...........إمام احلرمني اجلويين  ،عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف ،أبو املعايل:  اإلمام .٨٣
  ٣١٩ ..........................................مل أجد من صرح بامسها  :امرأة أيب أمامة .٨٤
  ١٨٥  . النضر األنصاري اخلزرجي خادم رسول اهللا   أنس بن مالك بن  ،أبو محزة: أنس  .٨٥
  ٢٢٢  .....وعامل أهل  شيخ اإلسالم ،األوزاعي عبد الرمحن بن عمرو أبو عمرو، : األوزاعي .٨٦
  ٣١٠ ...جشم بن حارثة الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي  ،أبو عمارة:الرباء بن عازب  .٨٧
  ٢٥٤  .............. اهللا بن احلارث األسلمي بريدة بن احلصيب بن عبد ،أبو عبد اهللا: بريدة .٨٨
  ٣٠١ .........................هم اخلليل وسيبويه ويونس واألخفش وأتباعهم : البصريون .٨٩
  ١١٠ ........................احلسني بن مسعود الفراء البغوي الشافعي  ،أبو حممد: البغوي .٩٠
  ٣٣٥  ... موىل أيب بكر الصديقو  ول اهللا مؤذن رس ،بالل بن رباح ،أبو عبدالكرمي :بالل  .٩١
  ١٢٠ ........................ احلسن بن عبيد اهللا بن حيىي البندنيجي ،أبو علي:  البندنيجي .٩٢
  ٢٠٨ .........بن الفراء الفقيه احلنبلي حممد بن احلسني  ،القاضي أبو يعلى : بو يعلى احلنبلي .٩٣
  ١٠٨  ...........................................يوسف بن حيىي   ،أبو يعقوب:  البويطي .٩٤
  ١٨ . .................. عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف ،أبو نصر: تاج الدين السبكي .٩٥
  ٤٦ . .........أمحد بن حممد بن عطاء اهللا اإلسكندراين ،أبو الفضل :تاج الدين بن عطا اهللا .٩٦
  ٤٦ . ... بن علي املصريمحد بن عبد اخلالق أبن حممد  ،أبو عبداهللا  :تقي الدين ابن الصائغ .٩٧
  ٤٨ . ام األنصاري السبكيمتَّحممد بن عبد اللطيف بن حيىي بن علي بن : تقي الدين أيب الفتح .٩٨
  ٤٥ . .....حممد بن علي بن وهب بن مطيع القشريي  ،أبو الفتح:  تقي الدين بن دقيق العيد .٩٩
  ٣٠٩  .......... صحايب مشهور  ل اهللا  موىل رسو ،ثوبان بن جبدد ،أبو عبد اهللا: ثوبان  .١٠٠
  ٢٥١ . الثوري الكويفبن محزة بن حبيب سفيان بن سعيد بن مسروق  ،أبو عبد اهللا: الثوري .١٠١
  ٣١٠.......جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري  ،أبو عبداهللا:  جابر بن عبد اهللا  .١٠٢
  ١٤٦  .............................رجاينأمحد بن حممد بن أمحد اجل ،أبو العباس:  اجلرجاين .١٠٣
  ٢٨ . ...... القرشي األموي املصريعبد الرحيم بن احلسن  ،أبو حممد: مجال الدين األسنوي .١٠٤
١٠٥. ٢٣٩........مدينة بفارس  نسبة إىل ،وريعلي بن احلسني القاضي اجلُ ،أبو احلسن: اجلُوري  
  ٩٥  ............................ايبالفار ،إمساعيل بن محاد اجلوهريأبو نصر، : اجلوهري .١٠٦
  ٣٣٩ ................................جويرب بن سعيد األزدي البلخي ،أبو القاسم :جويرب .١٠٧
  ١٠٨ .....احلارث بن حاطب بن احلارث بن معمر بن حبيب القرشي :  احلارث بن حاطب .١٠٨
  ١٣١ ...........لضيب الطهماينحممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه ا  ،أبو عبداهللا: احلاكم .١٠٩
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  ١٩١ ... .ـ حسيل  :حسل ويقالـ واسم اليمان اليمان حذيفة ابن  ،أبو عبد اهللا: حذيفة .١١٠
  ١١٨ .......... جيبت قبلية جيىب نسبة إىلحرملة بن حيىي بن عبد اهللا الت ،أبو حفص: حرملة .١١١
  ١٤٧..................... احلسن بن صاحل بن حي الكويف ،أبو عبد اهللا:  احلسن بن صاحل .١١٢
  ٢٥٣ .............إمام أهل البصرة  ،الفقيه القارئ الزاهد العابد ،بن يسار البصري :احلسن .١١٣
  ١٠٨ ........األشجعي الكويف احلسني بن احلارث   ،أبو القاسم: حسني بن احلارث اجلديل .١١٤
  ١٣٩ ...فعي احلليمي اجلرجاين احلسني بن احلسن بن حممد الفقيه الشا ،أبو عبد اهللا :احلليمي .١١٥
  ٢٣٩ .......................محزة بن عمرو األسلمي  ،أنو صاحل: محزة بن عمرو األسلمي .١١٦
  ١٦٥ .......................... احلسني بن حممد بن احلسن الطربي  ،أبو عبداهللا: احلناطي .١١٧
  ١٤٢ . ........ ال املروزيوإمامهم أبو بكر القف ،أصحاب طريقة اخلراسانيني: اخلراسانيون .١١٨
  ١٥٦ ................... محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت ،أبو سليمان :اخلطايب .١١٩
  ٢٠٩ ......أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي احلافظ  : اخلطيب أبو بكر البغدادي .١٢٠
  ٣٦٥  .راهيدي األزدي اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصري الف ،أبو عبدالرمحن: خلليلا .١٢١
  ١٠١.........  علي بن عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي الدارقطين ،أبو احلسن: الدارقطين .١٢٢
  ١٠٤........................... عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاين :  الدارمي .١٢٣
  ١٠٣ .....................  عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي الرافعي ،أبو القاسم :الرافعي .١٢٤
  ١٧٢ .  الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار بن كامل املرادي موالهم املصري ،أبو حممد :الربيع .١٢٥
  ٢٣٩.............. موىل املنكدر ،ربيعة بن أيب عبد الرمحن فروخ التيمي، أبو عثمان: ربيعة .١٢٦
  ١٠٣..... الطربي  ،الروياينعبدالواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد  ،أبو احملاسن: الروياين .١٢٧
  ٣١١ .......حممود بن عمر بن حممد بن عمر الزخمشري اخلوارزمي  ،أبو القاسم: الزخمشري .١٢٨
  ٢٥٤ . حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري القرشيأبو بكر، : الزهري .١٢٩
  ٣٣٥ . بن اخلزرج مالك ن زيد بن قيس بن النعمان بنزيد بن أرقم ب أبو عمر،: زيد بن أرقم .١٣٠
  ٢٢١.....سامل بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي  ،أبو عمر: سامل بن عبداهللا   .١٣١
  ١٠٩............  عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن زاز السرخسي ،أبو الفرج: السرخسي .١٣٢
  ٤٦ .صري احلنبليمسعود بن أمحد بن مسعود احلارثي مث املأبو حممد، : سعد الدين احلارثي .١٣٣
  ٣٠٨...أخو حيىي بن سعيد وعبد ربه بن سعيد  ،هد األنصاريقبن قيس بن : سعد بن سعيد .١٣٤
  ٢٥٥ .....األنصاري  سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام  ،أبو ثابت: سعد بن عبادة .١٣٥
  ١٨٢ ....قتله احلجاج  ،سعيد بن جبري بن هشام األسدي الكويف ،أبو حممد :سعيد بن جبري .١٣٦
  ١٢٤ ........اخلراساين املروزي ،سعيد بن منصور بن شعبة ،أبو عثمان:  سعيد بن منصور .١٣٧
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  ٣٣٣ ........... سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكويف ،أبو عبداهللا: سفيان .١٣٨
  ٣٢٥  .........................................سلمان الفارسي ،أبو عبد اهللا  :سلمان .١٣٩
  ٢٥٩ ................  سلمة بن عمرو بن األكوع األنصاريأبو عامر، : مة بن األكوعسل .١٤٠
  ٢٧٥ .األنصاري سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة اخلزرجي  : سلمة بن صخر البياضي .١٤١
  ١٠٧..................... الذهلي   ،مساك بن حرب بن أوس بن خالد  ،أبو املغرية:  مساك .١٤٢
  ٣١٢.........عبد اهللا بن اخلطيب  ،عبد الرمحن بن اخلطيب أيب حممد ،اسمالقأبو : السهيلي .١٤٣
  ٣٤٧ .  الدمشقي السلمي قاضى بعلبكسويد بن عبدالعزيز  ،أبو حممد: سويد بن عبد العزيز .١٤٤
  ٣٠١ ............. عمرو بن عثمان بن قنرب موىل بين احلارث بن كعب  ،أبو بشر:  سيبويه .١٤٥
  ٤٦ ............................ يسى بن داود البغدادى احلنفىع :سيف الدين البغدادي .١٤٦
  ٤٩ ........املصري  ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن عثمان بن حممد ،جالل الدين: السيوطي .١٤٧
  ٣٣٣  . بن عتيكاموىل  شعبة بن احلجاج بن الورد الواسطي مث البصري   ،أبو بسطام: شعبة .١٤٨
  ٢٧٥ ......................  اهلمداين الكويف ،الشعيب عامر بن شراحيل ،أبو عمرو :الشعيب .١٤٩
  ٤٧ ......... حممد بن أمحد بن عثمان التركماين الذهيب ،أبو عبداهللا:  مشس الدين الذهيب .١٥٠
  ١٢٠ ..............................اإلسفرييين  أمحد بن حممد بن أمحد  :الشيخ أبو حامد .١٥١
  ١١٥.............................. املروزي السنجياحلسني بن  شعيب : الشيخ أبو علي .١٥٢
  ١٢٨ ..........والد إمام احلرمني ،اجلويين عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا: الشيخ أبو حممد  .١٥٣
  ١١٢......... أبو القاسم، عبدالرمحن بن حممد بن أمحد الفوراين، املروزي : صاحب اإلبانة .١٥٤
  ١٣٤ .............أيب احلسني بن سامل العمراين اليماين  أبو احلسني حيىي بن: صاحب البيان .١٥٥
  ١٠٩ ..........القاسم بن أيب بكر حممد بن علي  القفال الكبري الشاشي  : صاحب التقريب .١٥٦
  ١٣٢ ....................... .صاحب املهذب  ،هو أبو إسحاق الشريازي: صاحب التنبيه .١٥٧
  ٢٥٦ ........... املصري، ميع املخزومي األرسويفجملي بن ج ،أبو املعايل: صاحب الذخائر .١٥٨
  ١١٢. علي الطربي، ابن أخت صاحب البحرأبو املكارم الروياين، إبراهيم بن  :صاحب العدة .١٥٩
  ١٤٥ .....................أبو نصر، حممد بن هبة اهللا بن ثابت البندنيجي : صاحب املعتمد .١٦٠
  ١١٥ .......الشريازي  يوسف بن عبداهللا اهيم بن علي بنإبر ،أبو إسحاق: صاحب املهذب .١٦١
  ٣٠٩ . رشي الزهري موالهم الفقيهصفوان بن سليم املدين الق ،أبو عبداهللا: صفوان بن سليم .١٦٢
  ٤٨ .صاحب الوايف بالوفيات ،خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي: صالح الدين الصفدي .١٦٣
  ١٢٢.......... وف بالصيدالين حممد بن داود بن حممد املروزي  املعر ،أبو بكر: الصيدالين .١٦٤
  ١٢١ ............................بن احلسني البصري عبد الواحد  ،أبو القاسم: الصيمري .١٦٥
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  ٣٣٩ .........................مزاحم اهلاليل اخلراساين الضحاك بن  ،أبو القاسم :الضحاك .١٦٦
  ٢٤٨.........هم الفارسيطاوس بن كيسان اليماين احلمريي موال ،أبو عبد الرمحن:  طاوس .١٦٧
  ٩٨ .................... .طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي :  طلحة .١٦٨
  ٢٧٥  .عبد الغين بن سعيد بن علي األزدي  ،أبو حممد :عبد الغين بن سعيد احلافظ املصري .١٦٩
  ٣٣٢  . األنصار بيب عبد اهللا بن أنيس بن أسعد بن حرام بن ح ،أبو حيىي: عبد اهللا بن أنيس .١٧٠
  ٣٠٩.....................بن قيس بن عمرو األنصاري النجاري املدين  :عبد ربه بن سعيد .١٧١
  ٢١٠.....................عبد العزيز بن حكيم احلضرمي  ،أبو حيىي  :عبدالعزيز بن حكيم .١٧٢
  ٣٤٨ .............  ويقال الليثي املكي ،بن ورقاء ويقال بن بشر اخلزاعي: عبداهللا بن بديل .١٧٣
  ٢٦٦  .  عبد امللك بن إبراهيم املقدسي اهلمداين أبو الفضل، :عبدامللك بن إبراهيم املقدسي .١٧٤
  ١٢٠........................علي بن سعيد بن عبد الرمحن بن حمرز  ،أبو احلسن: العبدري .١٧٥
  ٢٥٤ ... املدين األعمى ،عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل ،أبو عبداهللا:  عبيد اهللا .١٧٦
  ٢٣٣  .عبيدة بن قيس بن عمرو: ، وقيلوقيل عبيدة بن قيس ،عبيدة بن عمرو ،أبو مسلم: عبيدة .١٧٧
  ٤٥ . ............. املصريعلي بن حممد بن عبد الرمحن  ،أبو احلسن: عالء الدين الباجي .١٧٨
  ٢٠٦ ............رقي العالء بن عبدالرمحن بن يعقوب احل ،أبو شبل :العالء بن عبد الرمحن .١٧٩
  ٤٦ .........املصري الضرير عبد الكرمي بن علي بن عمر األنصاري : علم الدين العراقي .١٨٠
  ١٨٠  ...... عمر بن أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي ربيب النيب : عمر بن أيب سلمة .١٨١
  ٢٠١ .......... .القرشي عمرو بن العاص بن وائل السهمي  ،أبو عبداهللا: عمرو بن العاص .١٨٢
  ٢٠٢  .البخاري يف الصالة واألدب له بن خلدة الزرقي األنصاري املدين أخرج : عمرو بن سليم .١٨٣
  ١٥٥ ..........................بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين الكويف  :عيسى بن يونس .١٨٤
  ١١٨ ....................... الغزايل ،الطوسي  حممد بن حممد بن حممد ،أبو حامد: الغزايل .١٨٥
  ٣٠١ .....  حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي املعروف بالفراء ،أبو زكريا : الفراء .١٨٦
  ٢٢٢ ......... الفضل بن عباس بن عبداملطلب كان حسنا وسيما مجيال : الفضل بن عباس .١٨٧
  ٢٢١ ..... وران  املروزيعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن فُ ،أبو القاسم: الفوراين .١٨٨
  ٢٧٢ ..........الدينوري يوسف بن أمحد بن يوسف بن كج  ،أبو القاسم: القاضي ابن كَّج .١٨٩
  ١٠٣............................ طاهر بن عبداهللا بن طاهر الطربي  : القاضي أبو الطيب .١٩٠
  ١٢٠...............................  أمحد بن بشر بن عامر املروروذي: القاضي أبوحامد .١٩١
  ١٠٦ ......................حسني بن حممد بن أمحد املروروزي  ،أبو علي: القاضي حسني .١٩٢
  ١٠٦........ األندلسي  ،عياض بن موسى بن عياض اليحصيب ،أبو الفضل: القاضي عياض .١٩٣
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  ٢٩٧.........التغليب الربعي  ،امةقَعبد اهللا بن حممد بن علي بن أيب ع ،أبو الفتوح: القاضي  .١٩٤
  ٢٤٨ ....السدوسي البصريقتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو  ،أبو اخلطاب: تادةق .١٩٥
  ١٠٢ ..............  عبداهللا بن أمحد بن عبداهللا  املروزي  القفال الصغري ،أبو بكر:  القفال .١٩٦
  ١٢٠......................... كريب بن أيب مسلم اهلامشي موالهم  ،أبو رشدين:  كريب .١٩٧
  ١٩ .............. إسحاق بن أمحد بن عثمان املقدسي ،أبو إبراهيم: ال الدين املغريبكم .١٩٨
  ١٧١ . صربة بن عبد اهللا بن املنتفق بن العامريعامر بن لقيط بن أبو رزين،  :لقيط بن صربة .١٩٩
  ١٢٥................. الفهمي املصري بن عبد الرمحن الليث بن سعد  ،أبو احلارث: الليث .٢٠٠
  ٩٩............البصري  ،أبو احلسن، علي بن حممد بن حبيب املاوردي اإلمام، :وردياملا .٢٠١
  ١١٠............. عبدالرمحن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري  ،أبو سعيد: املتويل .٢٠٢
  ٢١٩  . املكي موىل السائب  ، جماهد ين جرباإلمام شيخ القراء واملفسرين أبو احلجاج:جماهد .٢٠٣
  ٤٨  .حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي ،أبو طاهر: الدين الفريوزآباديجمد  .٢٠٤
  ١٤٦......محد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب احملاملي البغدادي أ ،أبو احلسن :احملاملي  .٢٠٥
  ٣١٤......بن خالد رث ااحلأبو عبداهللا املدين حممد بن إبراهيم بن : حممد بن إبراهيم التيمي .٢٠٦
  ٢٥٠ ................ األنصاري الكويف أبو عبد الرمحن: مد بن عبد الرمحن بن أيب ليلىحم .٢٠٧
  ١٠٧ ....مروان بن حممد بن حسان األسدي الطاطري الدمشقي  ،أبو بكر: مروان بن حممد .٢٠٨
  ١٣٦ .....إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم املزين املصري: املزين .٢٠٩
  ٢٢٦ ....................معاذ بن زهرة ويقال معاذ أبو زهرة الضيب تابعي : بن زهرةمعاذ  .٢١٠
  ٥٥ .....................حممد بن قالوون  ،أبو الفتوح : حممد بن قالوون ،امللك الناصر .٢١١
  ٢٠٥ .........عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة بن سعد ،أبو حممد: املنذري .٢١٢
  ١٩٥ . ومل يذكروا امسه  ،شارح املختصر للشيخ أيب حممد: قال اإلسنوي : ابن ظاهراملوفق  .٢١٣
  ١٩٢ .......................نافع موىل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم  ،أبو عبد اهللا: نافع .٢١٤
  ٣٠١.......من أهل مصر  ،أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس النحوي ،أبو جعفر: النحاس .٢١٥
  ٢٢٣ ....................العراق  إبراهيم بن يزيد النخعي الكويف فقيه ،بو عمرانأ: النخعي .٢١٦
  ٣٨١ .من أصحابنا كان يف زمن أيب إسحاقشيخ :النسوي قال الرافعي، أبو احلسني: النسوي .٢١٧
  ١٨٧ .............هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي  أبو املنذر، :هشام بن عروة .٢١٨
  ١٥٥...........................هشام بن حسان القردوسي البصري  ،عبد اهللاأبو :  هشام .٢١٩
  ١٧٨  ....عبداهللا بن يوسف بن حممد بن حيسويه أبو حممد اجلويين  ،أبو حممد: والد اإلمام  .٢٢٠
  ١٥٢.............إمساعيل بن أمحد بن حممد بن أمحد الروياين الطربي : والد صاحب البحر .٢٢١
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٤١٧ 

  ٢٠٢..... النوار بنت عبد اهللا بن احلارث بن مجاز حليف بين ساعدة :مبن سلي وعمر وأم .٢٢٢
  ١٣١..........................حيىي بن أيوب الغافقي املصري  ،أبو العباس :حيىي بن أيوب .٢٢٣
  ٣٠٤ .............. حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو  ،أبو سعيد: حيىي بن سعيد األنصاري .٢٢٤
  ٣٠٩.................حيىي بن سعيد بن قيس بن قهد األنصاري  يد، أبوسع: حيىي بن سعيد .٢٢٥
  ٢٠٦... .الغطفاين موالهم البغدادي  املري حيىي بن معني بن عون ،أبو زكريا: حيىي بن معني .٢٢٦
  ٣١٤ .......يزيد بن عبداهللا بن أسامة الليثي  ،أبو عبداهللا:يزيد بن عبداهللا بن أسامة بن اهلاد .٢٢٧
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٤١٨ 

 األماكن والبلدان سفهر 

  الصفحة  املكان أو البلد 
  ٤٠ : ..................................................................بغداد  .١
  ٥٥ .................................................بالقاهرة جامع بن طولون .٢
  ١٨ ............................تبعد عن دمشق حوايل تسعني كيلو متر :  حوران .٣
  ٥٥ ...................................................الظاهرية : دار احلديث  .٤
  ٢٠ ......أنشأها امللك األشرف بن امللك العادل بن أيوب :  دار احلديث األشرفية .٥
  ١٨ ................................................................... دمشق .٦
  ٥٦ ........................................................ة األتابكية ملدرسا .٧
  ٢٠ ........................................الشافعية بدمشق:  املدرسة اإلقباليه .٨
  ٢٠ ..................................الشافعية بدمشق: املدرسة الركنية اجلوانية .٩
  ١٩ ........ها  زكي الدين التاجر املعروف بابن رواحة أنشأ: املدرسة الرواحية .١٠
  ٥٦ ................................................املدرسة العادلية الكربى .١١
  ٢٠ ......................................الشافعية بدمشق:  املدرسة الفلكية .١٢
  ٥٦ ...................................................... املدرسة املسرورية .١٣
  ٥٦ ................................................املدرسنة الشامية الربانية .١٤
  ١٨ ...........................................قرية من أعمال حوران :  نوى .١٥

  
  
  
  



א אא

 

٤١٩ 

 فهرس الكلمات الغريبة

  الصفحة  الكلمة 
  ٣٦١ ................................. العظمة والبهاء : بالضم وتشديد البا: اُألبهةُ .١
  ١٦٥ ......................وخمرج اللنب من الضرع والثدي  ،خمرج البول: اإلحليل .٢
٣. هب١٧٩ ........................العضو : وقيل ،حاجة النفس ووطرها ،اإلرب:  إِر  
  ١٥٩ .............وازدردها مثلة  ،عهازرد الرجل اللقمة يزردها زرداً ابتل: ازدرادها .٤
٥. ٣٧٢  .................................أي عدل عن الطريق  ،مال واحنرف: إزور  
  ١٦٢ .........................................الدواء يصب يف األنف : االستعاط .٦
  ٩٦ ....................................استخراج مايف اجلوف عمداً: االستقاء  .٧
  ١٧٧ ...........استمىن الرجل استدعى منيه بأمر غري اجلماع حىت دفق :  االستمناء .٨
  ٩٦ ..................... ويسمى ماء الرجل  ،استدعى خروج املين: استنزال املاء .٩
  ١٧٠ ...........جعل املاء يف األنف وجذبه بالنفس ليرتل ماف األنف : االستنشاق .١٠
  ١٦١ .......................وافتصد فالن إذا شق عرفه  ،د شق العرقالفص: افتصد .١١
  ٣٥٩ ............................... هي اليت ولدت من سيدها يف ملكه: أم الولد .١٢
  ١٧١ .............وقد أنزل الرجل ماءه إذا جامع  ،ماُء الرجل: النزالة بالضم : أنزل .١٣
١٤. جِر١٧٣ .......ذلك  وأوجرت املريض فعلت به ،احللقالوجور الدواء يصب يف : أو  
  ١٤٩ ....مسيت بذلك من تشريق اللحم  ،هي ثالثة أيام تلي عيد النحر: أيام التشريق .١٥
  ٣٤٦ ..... أو شعر غريك: إذا سرحته سواًء كان شعر: رجلت الشعر ترجيالً : ترجِلَ .١٦
  ١٦٣ ...........................................اجلوف  الطعنة اليت تبلغ: اجلائفة  .١٧
  ٩٦  ................................................كناية عن النكاح: اجلماع .١٨
  ١٦٦ ........................الذي جيب عليه الغسل باجلماع وخروج املين : اجلنب .١٩
  ١٨٣ ........للحاجم احلجام المتصاصه : يقال: املصاص: واحلجام ،احلجام: احلاجم .٢٠
  ١٥٧ ....املص يقال حجم الصيب ثدي أمه إذا مصه : واحلجم فعل احلاجم، واحلجم :احلجامة .٢١
  ١٦٢ ...............إعطاء املريض الدواء من أسفله وهي معوفة عند األطباء : احلقنة .٢٢
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٤٢٠ 

  ٩٦. ، ويف الشرع عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم املرأة يف اللغة السيالن: احليض .٢٣
  ٢٢٣ ................................. ف فم الصائم نكهته يف غبهوخلو :اخللوف .٢٤
  ٢٩٧ ................... من خلق له فرج رجل وفرج امرأة اخلنثى : اخلنثى املشكل .٢٥
  ١٦٤ .......................ومنهم من يطلقه على األنف  ،أقصى األنف: اخليشوم .٢٦
  ١٥٧ ..............................................أي سبقه وغلبه: ذرعه القيء .٢٧
  ١٢٧ ......................ربع الليل األول الذي يكون القمر مضيئاً: الربع القامر .٢٨
  ١٨٣ ..........................الشبق بالتحريك شدةُ الغلْمة وطلب النكاح : شبِقاً .٢٩
  ٢٢٠  ......................السب : والشتم ،وليس فيه قذف ،قبيح الكالم: الشتم .٣٠
  ٤٤ .........................إسم لشيٍء خيرج على اجلسد كالدراهم : الشرى  .٣١
  ١٣٨ ................. ضحوة النهار بعد طلوع الشمس مث بعده الضحى :  ضحوة .٣٢
  ٣٤٨ ....فسمي العيال باملصدر  ،مصدر ضاع يضيع ضياعاً: أصله  ،العيال: الضياع .٣٣
  ٢٢٣ ....................ن صمغ الشجر كاللبان ميضغ فال ينماع ضرب م: العلك .٣٤
  ٩٧ ............................................مدى الشيء ومنتهاه: الغاية .٣٥
  ٢٩٤ ...................... ساكنة شدة احلاجة للنكاح بغني معجمة والمٍ:  الغلْمِة .٣٦
  ٢١٨ .................... سوء وإن كان فيه هو أن يذكر اإلنسان يف غيبته ب: الغيبة .٣٧
  ١٧١ ......وقد قبل املرأة والصيب  ،وفعله التقبيل ،واجلمع قُبل ،اللَّثمة معروفة: القُبلَِة .٣٨
  ١٦٤ .............................العظم الذي فوق الدماغ من اجلمجمة : القحف .٣٩
  ٣٥٨ ..... ال جيوز بيعه وال شراءه هو العبد الذي :وقيل ،عبد مملوك هو وأبوه: القن .٤٠
  ٢١٨ .........سواء فيه العمد واخلطأ  ،هو اإلخبار عن الشيء خبالف ماهو: الكذب .٤١
  ٢٣٤ .......................................واد بني مكة واملدينة : كُراع الغميمِ .٤٢
  ٢٢٤ ................................ضرب من العلك : ويف احملكم ،للبان:الكندر .٤٣
  ٢٢٠ ..........وهو جيهل على قومه يتسافه عليهم  ،جهل عليه أظهر اجلهل: الجيهل .٤٤
  ٢٢٤ ....................الكندر : وقيل ،الصنوبر: وقيل ،ضرب من الصمغ: اللبان .٤٥
  ١٦٣ ........  هو أن يرجع األول لألول والثاين للثاين: اللف والنشر : اللف والنشر .٤٦
  ١٦٣ ...................وهي اليت تصل إىل أم الدماغ وهي أشد الشجاج : ةاملأموم .٤٧
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٤٢١ 

  ١٦١ .............................وهو مايبضع به العرق واألدمي  ،طراملش: املبضع .٤٨
  ٣٥٩ ....................................من بعضه حر وبعضه رقيق  هو :املبعض .٤٩
  ١٦٢ ..................................والحيوان مستقر البول من اإلنسان: املثانة .٥٠
  ١٨٤ .............................وهو حمجوم  ،طلب احلجامة: احتجم : احملجوم .٥١
  ٣٥٩ ....................سيده يف آخر حياة عن دبرٍ املدبر هو من أعتق :  املدبر .٥٢
  ١٧٨ .......................ماء رقيق أبيض خيرج عند مالعبة الرجل أهله :املذي .٥٣
  ١٦٦ ................................. مسام اجلسد ثقبه خيرج منها العرق : املسام .٥٤
  ٣٦٣ .أن يستمر باملرأة خروج الدم بعد أيام حيضها املعتادة :االستحاضة :املستحاضة .٥٥
  ١٧٧ .... وضاجع الرجل جاريته إذا نام ،اضطحع معه: ضاجعه مضاجعة : مضاجعة .٥٦
  ١٧٠  .ومضمضت املاء يف فمي حركته باإلدارة فيه  ،حتريك املاء يف الفم: ضمضة امل .٥٧
  ٩٧ ...........................الشيء الذي جعله له غاية ينتهي إليها:  الْمغيّْا .٥٨
  ٣٥٩ ...........الكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجماً : املكاتب .٥٩
  ١٠٢ ............قدروا له منازل القمر : قال ابن األثري  ،لقمرأي منازل ا: املنازل .٦٠
  ٣٥٩ ........................قسمة املنافع على التعاقب والتناوب : املهايأة : مهايأة .٦١
  ٢٢٤ .................................عرفها السبكي بأا العلك األسود: ء املوميا .٦٢
  ١٧٥ ...........................ف الذكر واحلفظ النسيان بكسر النون خال: ناسياً .٦٣
  ١٥٧ ...........من خمرج اخلاء املعجمة  ،البزقة اليت خترج من أقصى احللق:  النخامة .٦٤
  ١٠٨ ..................  وكل ما تقرب به إىل اهللا تعاىل ،الطاعة والعبادة: النسك .٦٥
  ٩٦ .........................................والد املرأة إذا وضعت: النفاس  .٦٦
  ٢١٨ ...............نقل احلديث من قوم إىل قوم على وجه اإلفساد والشر : النميمة .٦٧
  ٢١٩ ....وأصله امليل  ،وفجر أي كذب ،أي فسق: فجر فجوراً  ،الكاذبة: والفاجرة .٦٨
  ١٧٣ .........................................وجأته بالسكني أي ضربته : وجِئَ  .٦٩
  ١٧٣ ........نكحها : ووطئ املرأة يطؤها  ،الوطُء يف األصل الدوس بالقدم: وطئت .٧٠
٧١. جِدسالْم كَف٣٣٢ ........وكف البيت باملطر والعني بالدمع إذا سال قليالً قليالً : و  
  ١٠٠ ...........................التيقض وقلة الغفلة: والتحفظ ،يتيقض: يتحفظ .٧٢
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٤٢٢ 

  ٢١٩ .........................................واجلمع أمين وأميان  ،القسم: اليمني .٧٣
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٤٢٣ 

 فهرس املصطلحات  

 الصفحة   املصطلح 
  ١٣٣ ............................................له معان وهو هنا مبعىن املتفق عليه :  اتفاقاً .١
  ١٤٠  .ثابتاً يف الزمان األولأمرٍ يف الزمان الثاين بناًء على أنه كان م بثبوت احلك :استصحاب األصل .٢
  ٩٩ .............................................. هو ما كان أقوى شبهاً بالعلة  :األشبه .٣
  ٢٢١ ................................بعرب به األقوى من أقوال الشافعي : األشهر، واملشهور .٤
  ١٠٦ ......مصطلح يراد به، الرأي الراجح من الوجهني أو الوجوه ألصحاب الشافعي : صحاأل .٥
  ١١٣ ...... إىل أناس يعتمدهم يف التزكيةالقاضي الرسل الذين يرسلهم هم :  أصحاب املسائل .٦
  ١٠٢ ......فقهاء الشافعية أصحاب الوجوه املخرجة على أصول الشافعي : مصطلح يراد به  :األصحاب .٧
  ١٧٤ ......وظهور أصله وعلته  ،لقوة مدركه من حيث الدليل ؛يعرب به عن أقوى أقوال الشافعي: األظهر .٨
  ٩٨ ....................مصطلح عند الشافعية يريدون ا أقوال الشافعي رمحه اهللا : األقوال .٩
  ١٧٦ .................................ما قوي قياسه أصال وجامعاً  أو واحد منهما : األقيس .١٠
  ١١٣ .....................إذا أطلق اإلمام عند الشافعية فرياد به إمام احلرمني اجلويين :  اإلمام .١١
  ١٢١ .......العلوية والسفلية  ،هم الذين يعرفون من خالل علم اهليئة أحوال األجرام البسيطة: أهل اهليئة .١٢
  ١٠٣ .....هافعي اليت خيرجوا على أصولسبني إىل مذهب الشأقوال األئمة املنت ،مصطلح يراد به:  األوجه .١٣
  ١٥٩ ....................................................أو األقرب  ،مبعىن املوافق: األوفق .١٤
  ١١٣ .........مصطلح عند إمام احلرمني يريد به صاحب اإلبانة : أو بعض املصنفني :  بعض التصانيف .١٥
  ٢٦٣  .يب الشافعي حبكمني خمتلفني يف صورتني متشاتني، فينقل جواب كل صورة إىل األخرى هو أن جي: التخريج .١٦
  ٣١٩ ...........................................التعمق والتكلف يف القول والعمل : التنطع .١٧
  ١٠٥ ..........................................مصطلح يراد به األكثر أو األعظم : اجلمهور .١٨
  ١٠٢ .........................................التساهل والتسامح يف البيع واالقتضاء : اجلواز .١٩
  ١٠٣ ....................................هو من يعتمد منازل القمر بتقدير سريه : احلاسب  .٢٠
  ١٩٧ .............. نسبوا إىل حروراء موضع قريب من الكوفة ،طائفة من اخلوارج:  احلرورية .٢١
  ٢٣٨ ........عبارة عما وسع للمكلف يف فعله لغذر وعجز عن مع قيام السبب احملرم : رخصة .٢٢
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٤٢٤ 

  ١١٢  . ومل تعلم عدالته هجمهول احلال ىف العدالة باطنا ال ظاهرا لكونه علم عدم فسق هو :رواية املستور احلديث .٢٣
  ١٤٢ .....صارت مردودة لغشٍ فيها  زافت عليه درامهه إذا: يقال ،مبعىن ردوه وأبطلوه:  زيفوه .٢٤
  ١٩٤ .وقد يستعمل يف الكثري إذا كان قليالً باإلضافة إىل من هو أكثر منهم  ،اجلمع القليل من الناس: الشرذمة: شرذمة .٢٥
  ٩٦ .، وله تعريفات أخرىواليلزم وجوده وجود والعدم لذاتهمايلزم من عدمه العدم : الشرط .٢٦
  ٢٥١ ....................................................د مكيال يسع أربعة أمدا: الصاع .٢٧
  ٩٨ ....مصطلح عند الشافعية يريدون به الرأي الراجح من الوجهني أو الوجوه ألصحاب الشافعي  :الصحيح .٢٨
  ١٠٣ .يطلق على اختالف  األصحاب يف حكاية املذهب ،مصطلح فقهي عند الشافعية :الطريق والطرق .٢٩
  ٣٢٦ .....وإمامهم أبو بكر القفال املروزي  ،هي طريقة اخلراسانيني من فقهاء الشافعية:  طريقة املراوزة .٣٠
  ١١١ .، والرجوع إىل أقوال املزكنيحثةمايظهر للقاضي بالبحث الذي يعتاده القضاة باملبا :العدالة الباطنة .٣١
  ١١٢  .باملروءة عادة لُخي صفة توجب مراعاا التحرز عما :واصطالحاً ،لغة االستقامة: العدالة الظاهرة .٣٢
  ١١١ ......................والعادل أبلغ  ،هو الذي اليميل به اهلوى فيجور يف احلكم: العدل .٣٣
  ٢٣٨ ..............مالزم العباد بإجياب اهللا تعاىل : عزمة. مالزم العباد بإجياب اهللا تعاىل : عزمة .٣٤
  ١٣٦ .....................................ه غيبة الشيء عن بال اإلنسان وغدم تذكر: الغفلة .٣٥
  ٣١٩ .....البحث عن بواطن األشياء والكشف عن عللها وغوامضها : وقيل ،وجماوزة احلد ،التشدد: الغلو .٣٦
  ١١٢ ........وبه مسي العاصي فاسقاً  ،واجلور ،اخلروج عن االستقامة: أصل الفسوق : الفاسق .٣٧
  ١٤٤ ..........................................م الفساد مصطلح يستعمل يف لزو:  فيه نظر .٣٨
  ٢٦٦ ..............................إذا أطلق عند املتأخرين يراد به القاضي حسني :  القاضي .٣٩
  ١٠٩ . .........................................ي أقوال الشافع: مصطلح يراد به :  القوالن .٤٠
  ١١٢ ...........ومجع الكافر كفار وكفرة . وقد كفر باهللا كفراً . ان ضد اإلمي: الكفر: الكافر .٤١
  ١٠٦ ......................................هي اليت ألفها يف مصر :  كتب الشافعي اجلديدة .٤٢
  ١٣٧ ... كلتزام قربة بالفعل أو بالترإبتعليق  ،أو حيثها عليه هو أن مينع نفسه من فعلٍ :نذر اللجاج والغضب : اللجاج .٤٣
  ١٧٢ .........................وأن األكثر خالفه  ،الراجح دليالً وقالت به طائفة قليلة: املختار .٤٤
  ١٠٤ ...........يطلق على الرأي الراجح يف حكاية املذهب عند اختالف األصحاب : املذهب .٤٥
  ١٣١ .............................من قول أو فعل أو أتقرير  ما أضيف إىل النيب : املرفوع .٤٦
  ١٢٣ .............................أي املسافة اليت تقصر فيها الصالة الرباعية : مسافة القصر .٤٧
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٤٢٥ 

  ٩٧ ......................).منهاج الطالبني (مصنف املنت املشروح  ،اإلمام النووي: املصنف .٤٨
  ٢٦٢ ..........................................املريض الزمن الذي ال حركة فيه : املعضوب .٤٩
٥٠. ظَمع١١٨ .........................................أو اجلمهور  ،املعظم هنا مبعىن األكثر :الْم  
  ١١٢ ......من ليس له فطنة : واملغفل ،الغفلة غيبة الشيء عن بال اإلنسان وعدم تذكره: املغفل .٥١
  ١٧٣ ................مر إكراهاً محلته عليه قهراً الكَره بالفتح اإلكراه، وأكرته على األ: مكرها .٥٢
  ١٠٣ .............................الذي ينظر يف النجوم حيسب مواقيتها وسريها هو : املنجم .٥٣
  ١٣٩ ......................................يعرب به عن الراجح من نص الشافعي : املنصوص .٥٤
  ١٣١ ........متصالً كان أو منقطعاً  ،قواهلم وأفعاهلم وتقريراممن أ ما روي عن الصحابة : املوقوف .٥٥
  ١٠٣ ...اسم لكل واحد من كواكب السماء، وهي بالثريا ء  :مجع جنم هو يف األصل:  النجوم .٥٦
  ١٨٤ ....رفع احلكم الثابت خبطاب متأخر عنه على وجه لواله لكان ثاباً : يف اللغة الرفع واإلزالة ، ويف الشرع: النسخ .٥٧
  ١٠٦ ......؛ مسى نصاً ألنه مرفوع القدر مصطلح  يراد به ما نص عليه الشافعي يف كتبه: النص .٥٨
  ١٠٢ ...................................وجب الشيء جيب وجوباً إذا ثبت ولزم :  الوجوب .٥٩
  ١١٣ .، وحيمل على أحدمها بالقرينة ا يف املندوب تارة والوجوب أخرىاألغلب استعماهل: ينبغي .٦٠
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٤٢٦ 

  فهرس األبيات الشعريه

   
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  الصفحة  قائله  البيت         
  ٩٥  النابغة الذبياين حتت العجاج وأخرى تعلك اللجما   ائمة   ـخيلٌ صيام وخيلٌ غري 

  على بسط هلا أصبو وآوي        ويف دار احلديث لطيف معىن  
  يدم النواوـمسه ق مكاناً         وجهي رـحعسى أين أمس بِ

  

  ٢٨ تقي الدين السبكي
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٤٢٧ 

  فهرس العناوين اجلانبيه
  الصفحة   العنوان اجلانبي

  ٢٣١  ...........إباحة ترك صوم رمضان للمريض الذي جيد بصومه ضرراً شديداً  .١
  ٩٨ .......................................................ابتداء فرض الصوم  .٢
  ٣٦٣  ............................................ ام اعتكاف املستحاضة أحك .٣
  ٣٦١  ........................................ أحكام اجلنابة والغسل للمعتكف  .٤
  ٣٦١  ...........................لطارئ واإلغماء أثناء االعتكاف أحكام اجلنون ا .٥
  ٣٥٦  ............................. ن معتكفه األحكام املتعلقة خبروج املعتكف م .٦
  ٣٦٠  ........................................أحكام ردة املعكف زمن اعتكافه  .٧
  ٣٢٨  ...........................................اختصاص االعتكاف باملسجد  .٨
  ١١٩ .....................................................اختالف مطالع القمر  .٩
  ٢٤٣  ......إذ بلغ الصيب بالنهار وهو صائم وجب إمتام ذلك اليوم  وال قضاء عليه  .١٠
  ٢٧١  .........................................إذا أخر القضاء مع إمكانه فمات  .١١
  ١٤٤ .............................................إذا استند اعتقاده إىل احلساب  .١٢
  ١٤٧ ......................................بت األشهر على األسري وحنوه إذا اشت .١٣
  ٢٣٥  ......................إذا أصبح املسافر واملريض صائمني مث أراداء أن يفطرا  .١٤
  ٢٣٦  ....................إذا أقام املسافر وشفي املريض حرم الفطر على الصحيح  .١٥
  ١٨٩ ...........................................إذا بان غلط من أكل باالجتهاد  .١٦
  ٢١٠ ....................................إذا حتدث الناس برؤية اهلالل يوم الشك  .١٧
  ١٥٥  ...........................................................إذا تقيأ عامداً  .١٨
  ١٧٢ ................................إذا جرى الريق مبابني أسنانه من بقايا الطعام  .١٩
  ١٠٠ .................................إذا حال دون منظر اهلالل غيم فما احلكم؟  .٢٠
  ٣٧٢  .............................إذا خرج لقضاء احلاجة فعاد مريضاً يف طريقه  .٢١
  ١٦٧ ....................................إذا دخل يف جوف الصائم ذباب وحنوه  .٢٢
  ١٠٦ ..........إن غداً من رمضان فصم : يف املنام وقال له إذا رأى شخص النيب  .٢٣
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٤٢٨ 

  ١٢٨ ............إذا سافر من بلد رؤئي فيها اهلالل  إىل بلد آخر مل يروه والعكس  .٢٤
  ١٢٨ ...................................إذا سافر يوم العيد إىل بلد أهله مل يعيدوا  .٢٥
  ١٤٨ .....األسري وحنوه باالجتهاد شهراً ناقصاً وكان رمضان تاماً والعكس إذا صام  .٢٦
  ١٥٠ .................إذا صام باالجتهاد وصادف صيامه الليل وجب عليه القضاء  .٢٧
  ١١٦ ..........................إذا صمنا بقول عدلٍ ومل نر اهلالل بعد ثالثني يوماً  .٢٨
  ١٩٠ .............................................إذا طلع الفجر  ويف فمه طعام  .٢٩
  ٣٤١  ........................................ إذا عني مسجداً لالعتكاف تعني  .٣٠
  ١٤٩ ..............................إذا غلط من صام باالجتهاد بالتقدمي أو التأخري  .٣١
  ٢٧١  ....كن يف قضاء مجيع الفائت إذا مل يبق بينه وبني رمضان يف السنة الثانية مامي .٣٢
  ٣٦٩  .............................إذا نذر اعتكافاً متتابع وشرط اخلروج لعارض  .٣٣
  ١٥١ ...............................إذا نوت احلائض صوم غد قبل انقطاع دمها   .٣٤
  ١٤٨ ................................إذا وافق من صام باالجتهاد ما بعد رمضان  .٣٥
  ٢٠٧ .............................إذا وصل يوم الشك مبا قبل النصف من شعبان  .٣٦
  ٢٠٥ ...............................................إذا وصل يوم الشك مبا قبله  .٣٧
  ٣٢٩ . ... و يف العشر األخري من رمضان أفضل ،استحباب االعتكاف يف كل وقت .٣٨
  ٢٢٧  ..............................................استحباب تفطري الصائمني  .٣٩
  ١٣٣ ......................................... اشتراط التبييت يف رمضان مطلقاً  .٤٠
  ١١١ ....................................اشتراط الشهادة  يف املخرب برؤية اهلالل  .٤١
  ١٤٤ ......................................اإلشكال الناتج عن تفسري يوم الشك  .٤٢
  ٩٨ .................................................األصل يف وجوب الصوم  .٤٣
  ١٤٢ ......................................فكان منه  ،إعتقاد أن غداً من رمضان .٤٤
  ٢٣١  ..............................................أمر الصيب بالصوم إذا أطاقه  .٤٥
  ٢٤٧  .....................................إمساك بقية اليوم من خواص رمضان  .٤٦
  ٣٥٥  ............................................ ايشتراط النية يف االعتكاف   .٤٧
  ١٣٠ ...............................................تبييت نية الصوم يف الفرض  .٤٨
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٤٢٩ 

  ٢٧٠  .قبل رمضان الثاين ليؤخرالقضاء إىل مابعد رمضان الثاين  تعجيل فدية التأخري .٤٩
  ٣٠٠  .......................................................تعرق التطوع لغة  .٥٠
  ٣٢٩  ........................................تعريف االعتكاف لغة واصطالحاً  .٥١
  ٢١٧ ..................................................تعريف السحور يف اللغة  .٥٢
  ٢١٣ ...........................تعريف الشك عن األصوليني وأهل اللغة والفقهاء  .٥٣
  ٩٥ ........................................................تعريف الصيام لغة  .٥٤
  ٢٢٠ ................................تعريف الغيبة وحكمها، وبيان ما يباح منها  .٥٥
  ٩٧ ............................................التعريف املختار  للصيام شرعاً  .٥٦
  ٢٥٦  ...........................................................تعريف الويل  .٥٧
  ١١٠ .............................................تعليق الطالق والعتق برمضان  .٥٨
  ٣٥٥  ......................................... االعتكاف وإطالقها تعيني مدة   .٥٩
  ١٣٩ ................................................تعيني نية الفرض يف الصوم  .٦٠
  ٢٨٥  ........................................تفريع على مسألة التحمل واللزوم  .٦١
  ٣٦٥  ................................اف تفريق ساعات اليوم الواحد يف االعتك .٦٢
  ١٣٠ ........................................................التلفظ بنية الصوم  .٦٣
  ١٠٦ .........................................ثبوت اهلالل برؤية العدل  الواحد  .٦٤
  ١٠٨ ................................................ثبوت اهلالل برؤية العدلني  .٦٥
  ١٢٥ .............................................ثبوت حكم بلدة لبلدة أخرى  .٦٦
  ١٨٨ ............................................جواز األكل إذا ظن باقاء الليل  .٦٧
  ١٨٧ ...................................................جواز األكل باالجتهاد  .٦٨
  ١٤٢  ......................................حاالت اعتقاد كون غد من رمضان  .٦٩
  ١٥٨ ..............................................................حد الباطن  .٧٠
  ١٦٤ ..............................................حد املفطر عن طريق األنف   .٧١
  ٢٤٧  ................................أقول أهل العلم فيه حقيقة اإلمساك وأثره و .٧٢
  ١٥١ ........................................حكم  االنتقال من صوم إىل صوم   .٧٣
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٤٣٠ 

  ٢٠٥ .................................حكم  صوم يوم الشك عن القضاء والنذر  .٧٤
  ٢٥٠  ...............حكم  من مات بعد التمكن من القضاء ومل يقض حىت مات  .٧٥
  ٣٧١  .............................حكم إخراج املعتكف بعض بدنه من املسجد  .٧٦
  ٢١٤ ...........................................احلكم إذا أطبق الغيم يوم الشك  .٧٧
  ٣٧٥  ................................حكم اعتكاف احلائض ومكثها يف املسجد  .٧٨
  ١٨٦ ...............................................ط ألمر الصوم حكم االحتيا .٧٩
  ١٩٧ ..........................................حكم االستغراق يف النوم للصائم  .٨٠
  ١٩٨ ..............................................حكم اإلغماء يف أثناء الصيام  .٨١
  ٢٠٣ ...............................................حكم التطوع يف يوم الشك  .٨٢
  ٣٤٧  .........................................حكم التطيب والتزين للمعتكف  .٨٣
  ١٦٥ ............................................حكم التقطري يف األذن للصائم  .٨٤
  ٢٣٩  .اء حكم احلائض ومن أفطر بال عذر حكم املسافر واملريض يف وجوب القض .٨٥
  ٢٦٦  ...................................................حكم احلامل واملرضع  .٨٦
  ٣٧٢  .............................................حكم اخلروج لقضاء احلاجة  .٨٧
  ٢٩٧  ......................... حكم اخلنثى املشكل إذا أنزل عن مباشرة وحنوها  .٨٨
  ١١٤ ...............................................هادة حكم الشهادة على الش .٨٩
  ٢٩٤  ...................................حكم العاجز عن مجيع خصال الكفارة  .٩٠
  ٢٩٤  ...............................حكم العدول عن صوم الكفارة إىل اإلطعام  .٩١
  ١٨٣ ............................................حكم الفصد واحلجامة للصائم  .٩٢
  ١٧٩ ......................................................حكم القبلة للصائم  .٩٣
  ٣٦٦  .......................................ليايل املتخللة بني أيام النذر لحكم ا .٩٤
  ٣٤٦  ................................................ حكم املباشرة للمعتكف  .٩٥
  ٢٦٧  .................................................حكم املرضع املستأجرة  .٩٦
  ٢٨١  ................. حكم املسافر إذا جامع سواًء كان بنية الترخص أو بغريها  .٩٧
  ١٥٩ ..................................حكم النخامة إذا خرجت إىل حد الظاهر  .٩٨
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٤٣١ 

  ٢٥٢  .......م رمضان وكذا مجيع أنواع الصوم الواجب حكم النذر والكفارة حك .٩٩
  ١٦٨ .........................................................حكم بلع الريق  .١٠٠
  ٣٤٦ ............................................. حكم مجاع املعتكف ناسياً  .١٠١
  ١٧٠ ................................................حكم مجع الريق وابتالعه  .١٠٢
  ٣٧٧ ................حكم خروج املؤذن املعتكف إىل املنارة املنفصلة عن املسجد  .١٠٣
  ٣٧٤ .........................................حكم خروج املريض من معتكفه  .١٠٤
  ٣٨٤ ..................................حكم خروج املعتكف للفصد واحلجامة  .١٠٥
  ٣٧٥ .............................................ملعتكف ناسياً حكم خروج ا .١٠٦
  ٢٩٥ ..................................................حكم رؤية اهلالل اراً  .١٠٧
  ١٧٠ ....................................حكم سبق ماء املضمضة واالستنشاق  .١٠٨
  ٢٩٥ ...............................حكم صرف الفقري كفارته إىل نفسه وعياله  .١٠٩
  ٣١٥ ...............................وكذلك السبت  ،حكم صوم اجلمعة منفرداً .١١٠
  ٣١٨ ...................................................... حكم صوم الدهر  .١١١
  ٩٩ .........................................حكم صوم رمضان وأدلة وجوبه  .١١٢
  ٢٠١ ....................................................حكم صوم يوم العيد  .١١٣
  ٣٠٥ ......................................وتاسوعاء  ،حكم صوم يوم عشوراء .١١٤
  ٢٥٦ ...................إذا كان ذلك بإذن الويل  ،حكم صيام األجنيب عن امليت .١١٥
  ٢٠١ .................................................حكم صيام أيام التشريق  .١١٦
  ٢٤٨ ....................................احلكم يف من مات قبل إمكان القضاء  .١١٧
  ١٧٧ ...............................احلكم فيما إذا ملس أو قبل أو ضاجع فأمىن  .١١٨
  ١٥٧ ......................وكذا من اتقلع خنامة وبلعها  ،احلكم فيمن غلبه القيء .١١٩
  ٣٢٦ ......................................................حكم قطع القضاء  .١٢٠
  ٣٢٣ ...................................................... حكم قطع النافلة  .١٢١
  ١٥٣ .........................................................حكم قطع النية  .١٢٢
  ١٠٢ ................................................ة منازل القمر حكم معرف .١٢٣
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٤٣٢ 

  ٣٥٧ ..................................ذر حكم من  نذر مدةً متتابعة فخرج لع .١٢٤
  ٣٨٢ ............وفروع أخرى  ،حكم من إذا نذر زمناً يظنه مستقبالً فبان ماضياً .١٢٥
  ٢٧٩ ............................ ء حكم من أفسد صوم التطوع والنذر والقضا .١٢٦
  ٢٧٩ ................................حكم من أفسد صوم رمضان بغري اجلماع  .١٢٧
  ٢٦٧ .......................................حكم من أفطر إلنقاذ غريق وحنوه   .١٢٨
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٤٣٦ 

 فهرس املسائل التي صرح الشارح بأنه مل ير من تكلم فيها 

إال  عرض هلذه املسألةمل أر من تولو أخربه عدل واحد هل جيوز اعتماده ؟  .١
  .  الروياين

١٨٦  

 ،أن الصوم صحيح وهو املذهب: أحدمها ،ويف مسألة الرتع وجهان حمققان   .٢
بأنه ينعقد مث يفسد : والقول... أنه الينعقد والكفارة وهو قول املزين : والثاين

ويتبعه وجوب الكفارة،  ،حيتمل أن يقول به أبو إسحاق أو غريه كما أشرنا إليه
  .  مل أر أحداً صرح بهلكن 

١٩٦  

أما إذا جوزناه فينبغي  ،وهذا جيب أن يكون مفرعاً على املنع من اعتماد احلساب  .٣
مل أر وعلى ماقاله يف الكتاب  ،فإن صح هذا يكون وجهاً سادساً ،أن يكون شكاً

  .، وكالم الباقني ساكت عنهمن شرط الظن إال اإلمام وتبعه الرافعي

٢١٢  

 وحكـاه الـدارمي   ،وإمام احلرمني ،يه احتمال لصاحب املهذبوأما املسافر فف .٤

ومل أر أحداً من األصحاب  ،ورأيته منصوصاً يف البويطي ،والقاضي حسني وجهاً
  .  حكاه

٢٣٥  

  ٢٤٢  .  والقضاء جيبان أو ال جيبان ومل أر أحداً قال هنا بأن اإلمتام .٥
أقسام، وميكن أن يكـون   فقد انقسم صوم الدهرِ على هذا التقدير إىل ثالثة .... .٦

ومل  ،فاضلٌ ومكروه ،فيكون منقسماًَ إىل قسمني فقط ،املراد باحلق كل مطلوب
  .   أر من صرح يف ذلك بشيء

٣٢٢  

وإذا قلنا بالتعيني فيما سوى املساجد الثالثة فالشك أن كالً من الثالثـة يقـوم    .٧
  . ه تصرحياً وهل يقوم البعض من غريها مقام بعض مل أر لألصحاب في ،مقامها

٣٤٢  

إال إذا كان عدوالً عن الفاضل إىل املفضول كما لو نذر صوم  ،وجيوز التقدمي .٨
ومل أر من  ،ذا التفضيل مل يكن به بأس: يوم االثنني فصام األحد، فلو قال قائل

  . قاله

٣٤٣  

 ،فكل ماال يعد من قبيل العبور بل يعد تعرجياً على أمرٍ فهو نقـيض العبـور   .٩
ومل أر أحداً من األصـحاب يوجـب إيثـار     ،باالغتسال من ذلكواالشتغال 
  . نظراً إىل قرب الزمان  االغتسال

٣٦٢  
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٤٣٧ 

إذا أطلق، فهل هو اسم لسبعة أيام حىت جيـوز   أما مثال املصنف وهو األسبوع .١٠
  .  مل أر فيه تصرحياً ،أو البد فيها من قيد التواصل ،تفريقها

٣٦٩  
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٤٣٨ 

 فهرس التنظريات 

  لصفحةا  التنظري 
وفيما قاله ... إذا رآه أهل ناحية دون ناحية إن قربت املسافة لزم : وقال السرخسي .١

  .  ؛ ألنه جعل القريب الذي تغلب الرؤية فيه عند عدم املعارضنظر
١٢٢  

وذكر طوائف من األصحاب وجهاً  ،فظاهر النص أنه اليعتد به للتردد: قال اإلمام .٢
  .  فيه نظرنه ظاهر النص إ: وماقال اإلمام.... أن الصوم يصح

٢٤٣  

إن كان وقت اجلمعة باقياً فجمعة : ولو أحرم بالصالة يف آخر وقت اجلمعة فقال .٣
ألن اجلمعة  ؛وفيه نظر ،وإال فظهراً فبان بقاؤه ففي صحة اجلمعة وجهان هكذا قاله

  الجيوز اإلحرام ا مع الشك 

١٥٣  

إن الصحيح : وقول املصنف...  وضبط الباطن أيضاً باهلمزة واهلاء ليس جبيد: قلت .٤
  .  فيه نظرأن املهملة من الظاهر 

١٥٨  

قال  ،والصحيح أنه اليبطل صومه وفيما إذا كرر النظر وجه شاذٌ أنه يبطل صومه، .٥
  .  وفيه نظرمع ذلك أنه يأمث : القاضي حسني

١٧٩  

ن ع كذلك نقله الرافعي ،واملنقول عن أيب إسحاق يف مسألة الرتع أنه يفسد الصوم .٦
بالواو ألجله  ،لو نزع انعقد صومه ،مث رقم قوله يف الوجيز ،املوفق ابن طاهر عنه

  .  نظروفيه 

١٩٥  

 ففيه نظرواملختار يف املسألة أنه الجيوز لغري املتمتع بسبب والبغري سبب، وأما املتمتع  .٧
من جهة أن احلكم بالرفع على حديث ابن عمر وعائشة ليس صرحياً، فال يقوى 

  . يث علي  على حد

٢٠٣  

وماذكره الخيفى : قال ابن الرفعة  ،واملتعدي باإلفطار فإن القضاء الزم مع اإلمساك .٨
  .  وفيما قاله ابن الرفعة نظر ،جوابه على متأمل

٢٤٥  

واستدل األصحاب بأنه فرض مل  ،يوم مسكنييطعم عنه لكل: وطاوس وقال قتادة .٩
  .  وفيه نظر ،يتمكن منه فسقط حكمه كاحلج

٢٤٨  

وهو بعيد السيما يف السفر الذي  ،، أما بدوام العذر إىل املوت تبني عدم الوجوب .١٠
ويف جتويز ترك  ،السيما إذا كان الشخص دائم السفر ،هو إىل اختيار املكلف

٢٤٩  
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٤٣٩ 

  . الصوم ملثل هذا دائماً نظر 
قيده و ،صرح به الغزايل يف الفتاوى واملصنف يف الروضة ،وجيب الفطر إلنقاذ الغريق .١١

  .نظر  ويف هذا التقييد ،أبو الفضل عبد امللك بن إبراهيم املقدسي مبا إذا تعني عليه
٢٦٧  

... إذامل يبق بينه وبني رمضان يف السنة الثانية ماميكن فيه قضاء مجيع الفائت : فرع .١٢
وشبهومها مبا إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز  فيه وجهان حكامها املتويل والروياين

ويف هذه العبارة  ،هل حينث يف احلال أو بعد جميء الغد ،صب قبل الغدغداً فان
  .نظر

٢٧٢  

غري سلمة بن صخر، أم كان أتاه  سواء كان الرجل املبهم يف حديث أيب هريرة ...  .١٣
 . على أن يف النقل عن قتادة نظراً ،وبه حيصل املقصود ،يف واقعة غري واقعة الظهار

٢٧٦  

  ٣١٨  .  ويف تأويل هذا نظر ، بعض األوقات مطلوب وسنةفهذا ظاهر يف أن الفطر يف .١٤
ونقلوه  وامرأته وأبو أمامة وكان مجاعة من الصحابة يسردون الصوم، منهم أبو طلحة .١٥

  .  ويف صحته عنه نظر ،عن عمر بن اخلطاب
٣١٩  

 ،وال املندوبة ،فمن علم من نفسه أنه يصوم الدهر ال يفوت حقاً من احلقوق الواجبة .١٦
فيظهـر أن   ،واليلحقه ضرر يف بدنه ،ه شيء من أعمال الرب املطلوبة منهوال يفوت

   . وفيه نظر ،ألنه زيادة يف الطاعة بال معارض ؛سرد الصوم يف حق هذا أفضل

٣٢١  

لوعني زمان االعتكاف أو زمان الصوم يف نذره فوجهان الصحيح املشهور : فـرع .١٧
 . وفيه نظر ،إنه جيوز التأخري أيضاً :عيوقال الراف...أنه يتعني فال جيوز التقدم عليه 

٣٤٢  

ويف  ،واعلم أن البغوي فسر املدة اليت ال ختلو عن احليض غالباً بأكثر من مخسة عشر .١٨
  .  هذا اإلطالق نظر

٣٧٥  
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٤٤٠ 

  الكتب الواردة  يف كتاب الصيام واالعتكاففهرس 

 الصفحة   اسم الكتاب 
  ١١٢ ......اسم، عبدالرمحن بن حممد بن أمحد الفوراين ألب الق ،يف فروع الديانة: اإلبانة .١

  ١٩٩ ............................................لإلمام الشافعي : اختالف احلديث .٢

  ١٩٩ .كتاب ألفه اإلمام الشافعي يف اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى : اختالف الِعراِقينيِ .٣

  ١١١ ........................هو مطبوع متداول لإلمام الشافعي ـ رمحه اهللا ـ و: األم .٤

  ١٨٣ ...................................يغلب على الظن أنه مفقود  ،للشافعي: اإلمالء .٥

  ٢٠٩ ..................................أليب يعلى احلنبلي : إجياب الصيام ليلة اإلغمام .٦

  ١٠٣ . احملاسن الروياينأليب ،مام الشافعيحبر املذهب كتاب يف فروع  مذهب اإل:  البحر .٧

  ١٠٨ ....البويطي  ،يوسف بن حيىي ،كتاب خمتصر من كالم اإلمام الشافعي، أليب يعقوب: البويطي .٨

  ١٠٤ ................................  لعمراينيف فقه اإلمام الشافعي، ل كتاب: البيان .٩

  ٢٠٠ ...................   شيخه الفوراينل ،نةمتم به اإلبا ،للمتويل ،تتمة اإلبانة: التتمة .١٠

  ٢٨٤ .... أمحد بن حممد بن أمحد الضيب احملاملي ،أليب احلسن:  ارد: ويقال:  التجريد .١١

  ٢٥١ .................. كتاب يف الفقه يف حنو عشر جملدات:تعليق القاضي أيب الطيب .١٢

  ١٠٩ ..............الكبري الشاشي للقاسم بن أيب بكر حممد بن علي  القفال : التقريب .١٣

  ١٣٢ .......................  أليب  إسحاق الشريازي  ،يف فقه اإلمام الشافعي: التنبيه .١٤

  ١١٤ ....................يف فقه اإلمام الشافعي، للحسني بن مسعود البغوي :التهذيب .١٥

  ١١٨ ...راويةجمازاً فسمى الكتاب باسم  ؛كتاب  الكتاب الذي نقله عنه حرملة: حرملة .١٦

  ٢٩٨  .........................يف فضائل رمضان: أليب اخلري الطاقاين: ائر القدسحظ .١٧

  ٢٢٣ .....وكثري منها يوافق مالك  ،فيه اختيارات كثرية ،جملد متوسط ،للروياين: احللية .١٨

  ٢٩٧ ... زائدة على املهذب مجع فيه فروعاً ،للعمراين ،كتاب يف فروع املذهب: الزوائد .١٩

  ٢٢٩ ...........................أليب عمر بن احلاجب : مقدمة يف التصريفالشافية  .٢٠

  ٣٥١ .....أبو نصر، عبد السيد بن حممد  ،ألبن الصباغ ،يف فقه اإلمام الشافعي: الشامل .٢١

  ١١٢ .............اموع لإلمام النووي وصل فيه إىل أثناء أبواب الربا : شرح اهلذب .٢٢
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٤٤١ 

  ١٤٥ ........................وهو مطبوع ومتداول  ،هو العزيز شرح الوجيز: حالشر .٢٣

  ١١٢ ...ابن أخت صاحب البحر  ،أبو املكارم الروياين، إبراهيم بن علي الطربي:  العدة .٢٤

  ٢٦٦ .............................أبو حامد، حممد بن حممد بن حممد : فتاوي الغزايل .٢٥

  ١١٦ .....................................................للقاضي حسني : فتاوىال .٢٦

  ٢٩٩ .............فيه نفائس حسنة  ،جملد لطيف ،للقاضي أيب الفتوح:  كتاب اخلناثي .٢٧

  ١٠٤ ................  حممد بن أمحد بن جعفر بن احلداد  ،أليب بكر:  الفروع كتاب .٢٨

  ٢٧١ ..........أمحد بن حممد بن الرفعة  ،العباسأليب : كفاية النبيه شرح التنبه: الكفاية .٢٩

  ١١٦ ...أيب القاسم، عبدالكرمي  الرافعي   ،الشيخ ،اإلمام: يف فقه الشافعي تأليف: احملرر .٣٠

  ٣٥٠  ...................................................مسند إسحاق بن راهويه .٣١

  ١٢٤ ..................ته  فهرسيف  ابن خري اإلشبيليذكره : مصنف سعيد بن منصور .٣٢

  ٢٤٥  .عن اخلالفمشتمل على أحكام جمردة  ،يف جملدين ضخمني ؛كتاب يف الفقه: املعتمد .٣٣

  ٢٤٢  .، املزين املصري، صاحب الشافعي ، أليب إبراهيمكتاب يف الفقه الشافعي: املنثور .٣٤

  ١١٥ .........ي إبراهيم بن علي الشرياز ،أليب إسحاق ،يف فقه اإلمام الشفعي: املهذب .٣٥

  ٢٠٩ ..................رد على أيب يعلى  ،اخلطيب البغدادي:النهي عن صوم الشك .٣٦
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٤٤٢ 

 اجلماعت والفرقفهرس القبائل 

 الصفحة   اسم القبيلة أو اجلماعة أو الفرقة 
  ١٢٤  :.......................................................................األنصار .١
  ٣٠١  :.....................................................................البصريون .٢
  ١٤٢  :...................................................................اخلراسانيون .٣
  ٣٣٥  .....................................................................:الروافض .٤٢
  ٢٣٣  ....... ...................................................................... :لظاهريةا .٤
  ١٢٢  :.....................................................................العراقيون .٥
  ٣٢٦  ..:.....................................................................املراوزة .٦
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٤٤٣ 
  

  فهرس ااملصادر ملراجع
  " .  املخطوط . "لتقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي  ، االبتهاج يف شرح املنهاج .١
عبد اجلبار : حتقيق ،صديق بن حسن القنوجيل ،الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم ،أجبد العلوم .٢

   . م ١٩٧٨ ـدار الكتب العلمية ـ بريوت  :ط ،زكار
دار الكتب عليمة ـ بريوت ـ : ٢ط ،حممد بن إبراهيم ابن املنذر النيسابوري ،أليب بكر ،إلمجاعا .٣

 .هـ ١٤٢٦لبنان ـ  
عامل الكتب ـ : ٢ط ،حسني بن علي الصيمري ،القاضي أيب عبد اهللا ،أخبار أيب حنيفة وأصحابه .٤

 . هـ ١٤٠٥بريوت ـ 
دار : ط ،ث احلثيث، ألمحد حممد شاكراملطبوع مع الباع ؛، البن كثرياختصار علوم احلديث .٥

  . الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ 
املطبوع مع األم  ،حممد بن إدريس الشافعي املطليب ،أليب عبداهللا ،اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى .٦

  . هـ١٤٢٤دار قتيبة للطباعة والنشر ـ  دمشق ـ سوريا ـ : ٢ط ،يف اجلزء احلادي عشر
 ،لعبدالعزيز بن عبد الرمحن بن علي الربيعة. للدكتور ،ختلف االحتجاج فيهاأدلة التشريع امل .٧

  .هـ ١٤٠٢مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ـ بريوت ـ لبنان ـ : ٢ط
املسمى حلية األبرار وشعار األخيار يف تلخيص الدعوات واألذكار املستحبة يف الليل  ،األذكار .٨

وقاسم نوري،  ،علي الشرحبي: حتقيق ،وي الدمشقيحيىي بن شرف النو ،أليب زكريا ،والنهار
  . هـ ١٤٢٤: ط

أيب مصعب، : حتقيقعلي بن حممد الشوكاين،  مد بنحمل، إىل حتقيق علم األصولإرشاد الفحول .٩
 .هـ  ١٤١٢ -بريوت  -الفكر دار: ط ،حممد سعيد البدري

علق  ،لنمري القرطيبيوسف بن عبداهللا بن حممد ابن عبدالرب ا ،للحافظ أيب عمر ،االستذكار .١٠
 ،دار الكتب العلمية: ٢ط ،وحممد علي معوض ،سامل حممد عطا: عليه ووضع حواشيه

  .  هـ ١٤٢٣
: حتقيـق  ،يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب ،أليب عمر ،االستيعاب يف معرفة األصحاب .١١

  . هـ ١٤١٢ـدار اجليل ـ بريوت : ط ،علي حممد البجاوي



א אא

 

٤٤٤ 

حممد بن درويش بن حممد احلوت  ،إلمام الشيخل ديث خمتلفة املراتب،أسىن املطالب يف أحا .١٢
ـ بريوت  ـدار الكتب العلمية : ط ،مصطفى عبد القادر عطا: حتقيق ،البريويت الشافعي

  .  هـ  ١٤١٨
 ـدار الكتب العلميـة ـ بـريوت      :طعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ل ،األشباه والنظائر .١٣

  . هـ ١٤٠٣
عادل عبد : حتقيق ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،لإلمام احلافظ ،متييز الصحابةاإلصابة يف .١٤

.هـ١٤١٥والنشر ـ بريوت ـ لبنان ـ دار املعرفة للطباعة :، طوعلي حممد معوض ،املوجود
أبو الوفا : حتقيق ،حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين ،أليب عبد اهللا، األصل املعروف باملبسوط .١٥

  . ـ  كراتشي ـإدارة القرآن والعلوم اإلسالمية  :ط ،األفغاين
  . هـ ١٤٠٧دار الفكر ـ بريوت ـ لبنان ـ : ٣ط ،حملمد زكريا الربديسي ،أصول الفقه .١٦
حممد األمني بن حممد املختار اجلكين  ،للشيخ العالمة ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .١٧

 .هـ ١٤٢٦ ،عامل الفوائد: ط ،زيدأشرف على طبعه بكر بن عبداهللا أبو  ،الشنقيطي
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي  ،عبد اهللا يبأل ،إعالم املوقعني عن رب العاملني .١٨

   . هـ ١٩٧٣ ـبريوت  ـدار اجليل  :ط ،طه عبد الرؤوف سعد: حتقيق ،الدمشقي
حيىي  ،أيب املظفر للوزير عون الدين ،يف الفقه على املذاهب األربعة اإلفصاح عن معاين الصحاح .١٩

 ،حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي ،طالب العلم أيب عبداهللا: حتقيق ،بن حممد بن هبرية
 .طار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ  : ط

  .  املاوردي علي بن حممد بن حبيب ،أليب احلسن ،اإلقناع يف الفقه الشافعي .٢٠
مكتب البحوث والدراسات : حتقيق ،الشربيينيب اخلطمد حمل ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع .٢١

  . هـ ١٤١٥ ـدار الفكر ـ بريوت : ط ،دار الفكرب
امللقب بابن  ،علي بن حممد بن عبد امللك ،لإلمام احلافظ أيب احلسن ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع .٢٢

رة ـ دار الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ـ القاه: ط ،حسن فوزي الصعيدي: حتقيق ،القطان
 .هـ ١٤٢٤

دار : ط ،عياض بن موسى اليحصيب ،للقاضي أيب الفضل ،إكمال املعلم بشرح صحيح مسلم .٢٣
  . هـ ١٤٢٧الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ 
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٤٤٥ 

دار : ط ،أمحد بدر الدين حسون. د: حتقيق ،حممد بن إدريس الشافعي املطليب ،أليب عبداهللا ،األم .٢٤
لكوا  ،عنوان هذه الطبعة موسوعة اإلمام الشافعيو. هـ ١٤٢٤قتيبة ـ دمشق ـ سوريا ـ 

  . حتتوى على عشرة كتب لإلمام الشافعي ـ رمحه اهللا ـ 
عالء الدين أيب ل ،من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل يف معرفة الراجحاإلنصاف  .٢٥

ق دار مكتب حتقي: اعتىن به ،مث الدمشقي الصاحلي احلنبلي ملرداويعلي بن سليمان ا ،احلسن
  . هـ ١٤١٩دار إحياء التراث العريب ـ بريوت ـ لبنان ـ : ط ،إحياء التراث العريب

ـ طبيعته ـ خصائصه ـ أصوله ـ مصادره  مع املصـطلحات الفقهيـة يف        البحث الفقهي .٢٦
  . هـ ١٤١٢مكتبة الزهراء ـ : ط ،إمساعيل سامل عبدالعال/ للدكتور ،املذاهب األربعة

  . ـ  بريوت ـاملعرفة : ٢ط ،زين الدين ابن جنيم احلنفيل ،الدقائقالبحر الرائق شرح كرت .٢٧
حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي، ضبط نصوصـه   ،بدر الدينل ،البحر احمليط يف أصول الفقه .٢٨

 ـ  لبنانبريوت ـ   ـدار الكتب العلمية  : ط ،حممد حممد تامر. د: وخرج أحاديثه وعلق عليه
  .هـ ١٤٢١

 ،عبدالواحد بن إمساعيل الروياين ،روع مذهب اإلمام الشافعي، أليب احملاسنيف ف حبر املذهب .٢٩
دار إحياء التراث العريب للطباعة والنشر  ـ بريوت ـ : ط ،أمحد عزو عناية الدمشقي: حتقيق

 . هـ ١٤٢٣لبنان ـ 
ـ  : ٢ط ،عالء الدين الكاساينل ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .٣٠ ريوت دار الكتاب العريب ـ ب

  . م ١٩٨٢ ـ
حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ـ  ،أليب الوليد ،بداية اتهد واية املقتصد .٣١

دار املعرفة للطباعة والنشر ـ بريوت ـ لبنان : ٢ط ،عبد ايد طعمة حليب: حتقيق ،احلفيد ـ
 .هـ ١٤٢٠ـ 

. د ،أمحد أبو ملحم.د: حتقيق ، الدمشقيإمساعيل بن عمر بن كثري ،أليب الفداء ،البداية والنهاية .٣٢
  .هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ : ط ،علي جنيب عطوي

دار املعرفة  :طحممد بن علي الشوكاين،  ،لعالمةل ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع .٣٣
  .  ـ بريوت ـ 

عمر بن علي بن  ،يب حفصأل ،شرح الكبريواألثار الواقعة يف ال البدر املنري يف ختريج األحاديث .٣٤
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٤٤٦ 

مصطفى أبو الغيط و عبداهللا بن سليمان : حتقيق ،أمحد األنصاري الشافعي املعروف بابن امللقن
   . هـ١٤٢٥ ـ الرياض ـدار اهلجرة للنشر والتوزيع  :ط ،وياسر بن كمال

 ، بن يوسف اجلويينعبدامللك بن عبداهللا ،أيب املعايل ،إلمام احلرمني ،الربهان يف أصول الفقه .٣٥
، ٤دار الوفاء للطباعة والتوزيع ـ مصرـ : ٤ط ،عبدالعظيم بن حممود الديب. د: حتقيق
 . هـ ١٤١٨

عبداملتعال الصعيدي ، مكتبة األردن ـ القاهرة  بغية اإلضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، .٣٦
 . هـ ١٤١٧

حممد أبو : حتقيق ،عبد الرمحن السيوطي ،ينالل الدجل ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة .٣٧
  .  صيدا ـاملكتبة العصرية ـ لبنان : ط ،الفضل إبراهيم 

 :ط ،حممد املصري: حتقيق ،باديآمد بن يعقوب الفريوزحمل  البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، .٣٨
 . هـ  ١٤٠٧ ـمجعية إحياء التراث اإلسالمي ـ الكويت 

بن القطان علي بن حممد بن عبدامللك  ،يب احلسن، ألكتاب األحكامبيان الوهم واإليهام يف .٣٩
  .  هـ١٤١٨دار طيبة ـ الرياض ـ : ط ،سعيدبن احلسني . د: حتقيق ،الفاسي

حيىي بن أيب اخلري بن سامل بن أسعد بن عبد اهللا بن حممد  ،لإلمام ،يف فقه اإلمام الشافعي البيان .٤٠
دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ : ط ،بد السالم حممدع: حتقيق ،بن موسى بن عمران  العمراين

 . هـ ١٤٢٥لبنان ـ 
لإلمام حمب الدين أيب فيض السيد حممد مرتضى احلسيين  ،تاج العروس من جواهر القاموس .٤١

. هـ١٤١٤الفكر ـ بريوت ـ لبنان ـ  دار:، طعلي شريي: حتقيق ،الواسطي الزبيدي احلنفي
حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري الشهري  ،يب عبداهللاأل ،ملختصر خليلالتاج واإلكليل .٤٢

 . هـ ١٤٢٢دار الفكر ـ بريوت ـ لبنان ـ :ط ،املطبوع مع مواهب اجلليل ،باملواق
ومن عاصرهم من ذوي  ،املسمى ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ،تاريخ ابن خلدون .٤٣

األسـتاذ خليـل   : متنه ووضع جواشيه وفهارسهضبط  ،لغبد الرمحن بن خلدون ،الشأن األكرب
  .هـ ١٤١٧دار الفكر ـ بريوت ـ لبنان ـ : ٣ط  ،شحادة

 ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،شمس الدينل ،ووفيات املشاهري واألعالم ،تاريخ اإلسالم .٤٤
 .هـ١٤٠٧بريوت ـ  ـ لبنان ـدار الكتاب العريب  :ط ،عمر عبد السالم تدمرى. د: حتقيق
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٤٤٧ 

  . ـ  بريوت ـدار النفائس : ط ،مد فريد بكحمل ،خ الدولة العلية العثمانيةتاري .٤٥
السيد هاشم : حتقيق ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري اجلعفي ،أليب عبداهللا ،التاريخ الكبري .٤٦

  . للطباعة والنشر  دار الفكر ط ،الندوي
  . أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي: ، تأليفتاريخ بغداد .٤٧
.دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ :طأمحد بن علي اخلطيب البغدادي،  أليب بكر، ،تاريخ بغداد .٤٨
: ٣ط ،حممد عبد املعيد خان. د: حتقيق ،محزة بن يوسف اجلرجاين ،أليب القاسم ،تاريخ جرجان .٤٩

 . هـ ١٤٠١ ـعامل الكتب ـ بريوت 
خليفة بن خياط الليثي العصفري،  أليب عمر، ،تاريخ خليفة بن خياط ،تاريخ خليفة بن خياط .٥٠

  . هـ ١٤٠٥دار طيبة للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ : ٢ط ،أكرم ضياء العمري. د: حتقيق
دار الكتب : ط ،عثمان بن علي الزيلعي احلنفي ،فخر الدينل ،تبني احلقائق شرح كرت الدقائق .٥١

  .هـ١٣١٣ ـ القاهرةة ـ اإلسالمي
أمين : اعتىن ما ،املطبوع امش التنبيه ،حيىي بن شرف النووي ،أليب زكريا ،حترير ألفاظ التنبيه .٥٢

  .هـ ١٤١٥ ،دار الكتب العلمية: ط ،صاحل شعبان
حممد عبد الـرمحن بـن عبـد الـرحيم      ،أليب العالء ،حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .٥٣

  .  بريوت ـدار الكتب العلمية  :طاملباركفوري 
أيب : حتقيق ،لعالء الدين علي بن إبراهيم بن العطار ،حميي الدينيف ترمجة اإلمام  حتفة الطالبني .٥٤

  .هـ ١٤١٤دار العصيمي ـ الرياض ـ : ط: عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
  . دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ : ط ،لعالء الدين السمرقندي ،حتفة الفقهاء .٥٥
عبد الرمحن بن أيب بكر ل ،النواويتدريب الراوي يف شرح تقريب .  سيوطيلتدريب الراوي ل .٥٦

  ـ  الرياض ـمكتبة الرياض احلديثة : ط ،عبد الوهاب عبد اللطيف: حتقيق ،السيوطي
دار الكتب : ط ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،أيب عبداهللاشمس الدين ل ،تذكرة احلفاظ .٥٧

  . ـ  بريوت ـالعلمية 
وضع  ،د بن علي احلسيين اجلرجاين احلنفيعلي بن حمم ،أيب احلسن ،للسيد الشريف ،التريفات .٥٨

دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ : ط ،حممد باسل عيون السود: حواشيه وفهارسه
 . هـ ١٤٢١
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سليمان بن خلف  ،أليب الوليد ،ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح،  التعديل والتجريح .٥٩
اللواء للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ  دار: ط ،أبو لبابة حسني. د: حتقيق ،بن سعد الباجي

   . هـ  ١٤٠٦
دار :ط ،الشافعي البغوي حلسني بن مسعود ،أليب حممد ،املسمى معامل الترتيل ،تفسري البغوي .٦٠

 . هـ ١٤١٤الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ 
: ط ،حممد بن جرير الطربي ،أليب جعفر ،املسمى جامع البيان يف تأويل القرآن ،تفسري الطربي .٦١

 . هـ ١٤١٢دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ 
دار : ط ،حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ،فخر الدينل ،التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب .٦٢

 .هـ ١٤٢١الكتب العلمية ـ بريوت ـ 
 ،أبو األشبال: حتقيق ،أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين ،أليب الفضل ،تقريب التهذيب .٦٣

دار العاصمة للنشر : ٢ط ،بكر بن عبداهللا أبو زيد ،تقدمي ،صغري بن أمحد شاغف الباكستاين
  . هـ ١٤٢٣والتوزيع ـ الرياض ـ 

لنيل  ،رسالة أعدها مغاور السيد السيد أمحد خبيت ،تقي الدين السبكي وأثره يف الفقه والقضاء .٦٤
ن ـ جامعة األزهر ـ إشراف درجة الدكتوراه يف الفقه والقضاء من كلية الشريعة والقانو

  ) صورة . (هـ ١٣٩٧طنطاوي مصطفى طنطاوي ـ . فضيلة األستاذ د
  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،أليب الفضل ،تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري .٦٥

   .هـ ١٣٨٤ ــ املدينة املنورة بدون : ط ،السيد عبداهللا هاشم اليماين املدين: حتقيق
: حتقيق ،املعروف بابن القاص ،أمحد بن أيب أمحد حممد يعقوب الطربي ،أليب العباس ،التلخيص .٦٦

مكتبة نزار مصـطفى البـاز ـ مكـة املكرمـة ـ       : ٢ط ،وعلي معوض ،عادل عبد املوجود
  . هـ ١٤٢١

يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمـري،   ،عمر يبأل ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .٦٧
وزارة عمـوم األوقـاف    :ط ،حممد عبد الكبري البكـري و  ،مصطفى بن أمحد العلوي  :حتقيق

   . هـ ١٣٨٧ ـاملغرب  ـوالشؤون اإلسالمية 
: اعتىن بـه  ،إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ،أليب إسحاق ،التنبيه يف فقه اإلمام الشافعي .٦٨

 . هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ : ط ،أمين صاحل شعبان
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أمين : حتقيق ،حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي ،شمس الدينل ،تنقيح حتقيق أحاديث التعليق .٦٩
   .  م١٩٩٨ـ بريوت  ـدار الكتب العلمية : ط ،صاحل شعبان

حممود حممد : حتقيق ،حممد بن جرير الطربي ،جعفر يبأل ،)مسند ابن عباس( ذيب اآلثار .٧٠
  . ـ  القاهرة ـ مصر ـمطبعة املدين : ط ،شاكر

علي : حتقيق ،حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،لإلمام أيب زكريا ،ذيب األمساء واللغات .٧١
 ..هـ١٤٢٦دار النفائس ـ بريوت ـ لبنان ـ : ٢ط ،عادل أمحد عبداملوجود ،حممد معوض

ين، أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسـقال  ،أليب الفضل ،ذيب التهذيب يف رجال احلديث .٧٢
دار الكتب العلميـة للطباعـة والنشـر ـ     : وعلي حممد معوض ط ،عادل عبد املوجود: حتقيق

 .هـ ١٤٢٥بريوت ـ لبنان ـ 
حميي الدين علي : حتقيق ،أليب زكريا، حيىي بن شرف النووي ،ذيب طبقات الفقهاء الشافيه .٧٣

  .هـ ١٤١٣دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر ـ بريوت ـ لبنان ـ : ط ،جنيب
: حتقيق ،احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي ،أليب حممد ،التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي .٧٤

دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ : ٢وعلي حممد معوض، ط ،عادل أمحد عبداملوجود
  .هـ١٤١٨

: اح أبو غدة، طعبدالفت: حتقيقطاهر اجلزائري الدمشقي، ل توجيه النظر إىل أصول أهل األثر، .٧٥
  .  هـ١٤١٦ -حلب  -مكتبة املطبوعات اإلسالمية 

 ،حممد رضوان الداية. د: مد عبد الرؤوف املناوي، حتقيقحمل، التوقيف على مهمات التعاريف .٧٦
  .هـ١٤١٠ ـدمشق  ـدار الفكر املعاصر ـ بريوت  :ط

، سيد شرف الدين أمحدال: حتقيق ،حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت ،أليب حامت ،الثقات .٧٧
  . هـ ١٣٩٥ ـ دار الفكر: ط

 ،صاحل عبد السميع األزهريل ،يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين الثمر الداين .٧٨
  . ـ  بريوت ـ املكتبة الثقافية  :ط

عتىن به ا ،عبداهللا بن عبد الرمحن اجلربين ،للعالمة الشيخ ،شرح املنطومة البيقونية الثمرات اجلنية .٧٩
 . هـ ١٤١٧دار العاصمة ـ الرياض  ـ :ط ،سعيد بن عبداهللا بن سعيد السعدان

فريق بيت األفكار : اعتىن به  ،حممد بن عيسى بن سورة الترمذي ،أليب عيسى ،جامع الترمذي .٨٠
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  . بيت األفكار الدولية : ط ،الدولية
عامل الكتب : ط ،حلسن الشيباينحممد بن ا ،عبد اهللا يبأل ،وشرحه النافع الكبري اجلامع الصغري .٨١

  .هـ ١٤٠٦ ـبريوت  ـ
. د : حتقيـق  ،عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشـي املصـري   ،أليب حممد ،اجلامع يف احلديث .٨٢

  . م١٩٩٦دار ابن اجلوزي ـ السعودية ـ  :ط ،مصطفى حسن حسني أبو اخلري
 ـدار الشعب : ط ،طيبحممد بن أمحد األنصاري القر ،عبد اهللا أيب ،اجلامع ألحكام القرآن .٨٣

  .ـ  القاهرة
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد  ،عبد اهللا يبأل ،حاشية ابن القيم على سنن أيب داود .٨٤

  .هـ ١٤١٥ ـبريوت  ـدار الكتب العلمية : ٢ط ،الزرعي الدمشقي
ن يب بكر ابأل ،على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين حاشية إعانة الطالبني .٨٥

  . ـ  بريوت ـدار الفكر للطباعة والنشر : ط ،السيد حممد شطا الدمياطي
املكتبة : ط ،سليمان بن عمر بن حممد البجريميل ،حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب .٨٦

  . ـ  تركيا –اإلسالمية ـ ديار بكر 
 .دار الفكر  ـ بريوت ـ : ط ،سليمان اجلملل ،على شرح املنهجاجلملحاشية  .٨٧
 ،األزهري عرفه الدسوقيبن أمحد بن حممد أليب عبداهللا  ،شية الدسوقي على الشرح الكبريحا .٨٨

   . ـ  بريوت ـدار الفكر : ط ،حممد عليش: حتقيق
  .  أمحد الرملي األنصاري ،يب العباسأل ،حاشية الرملي .٨٩
 -ت بـريو / لبنـان  -دار الكتب العلمية : طسن العطار، حلحاشية العطار على مجع اجلوامع، .٩٠

 .هـ ١٤٢٠
دار الفكر للطباعة  :ط ،بن عابدينال ،على الدر املختار شرح تنوير األبصار تارحاشية رد احمل .٩١

   . هـ١٤٢١ ـبريوت  ـ والنشر
 ،محد بن حممد بن إمساعيل الطحاوي احلنفيألشرح نور اإليضاح،  حاشية على مراقي الفالح .٩٢

  .  هـ١٣١٨ ـمصر  ـاملطبعة الكربى األمريية ببوالق  : ٣ط
مكتب البحوث : حتقيق ،امللقب بعمرية ،أمحد الرلسي ،شهاب الدينل ،حاشية عمرية .٩٣

   .هـ ١٤١٩بريوت ـ  ـدار الفكر ـ لبنان : ط ،والدراسات
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شهاب الدين أمحد بن أمحد ل ،على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني: قليويب ةحاشي .٩٤
بريوت ـ  ـدار الفكر ـ لبنان : ط ،ث والدراساتمكتب البحو: بن سالمة القليويب، حتقيق

  .   هـ ١٤١٩
أليب احلسن، علي بن  ،وهو شرح خمتصر املزين ،، يف فقه مذهب اإلمام الشافعياحلاوي الكبري .٩٥

دار :ط ،وعادل عبد املوجود ،علي حممد معوض: حتقيق ،حممد بن حبيب للماوردي  البصري
 . ـ ه١٤١٩الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ 

مهدي حسن الكيالين : حتقيق ،حممد بن احلسن الشيباين ،أليب عبداهللا ،احلجة على أهل املدينة .٩٦
  . هـ ١٤٠٣ ـبريوت  ـعامل الكتب : ٢ط ،القادري

حممد بن أمحد الشاشي القفال،  ،لسيف الدين أيب بكر ،حلية العلماء  يف معرفة مذاهب الفقهاء .٩٧
مكتبة الرسالة احلديثة ـ اململكة األردنية اهلامشية ـ   : ط ،كهياسني أمحد إبراهيم دراد. د: حتقيق

  . م ١٩٨٨عمان ـ 
 ـدار الفكر : طعبد احلميد الشرواين، ل ،على حتفة احملتاج بشرح املنهاج حواشي الشرواين .٩٨

 . ـ  بريوت
اهللا  عبد القادر عبد: حتقيق ،حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي ،أليب عبداهللا، خبايا الزوايا .٩٩

 . هـ ١٤٠٢ ـوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ـ الكويت : ط ،العاين
 ،عمر بن علي بن امللقن األنصاريل ،يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعي خالصة البدر املنري .١٠٠

   . هـ ١٤١٠ ـالرياض  ـمكتبة الرشد  :ط ،محدي عبد ايد إمساعيل السلفي: حتقيق
 ـدار الكتب العلمية  :ط ،مد العريب القرويحمل ،ذهب السادة املالكيةعلى م اخلالصة الفقهية .١٠١

  .ـ  بريوت
، مشس الدين: الدمشقي، أعد فهارسهلعبد القادر بن حممد النعيمي  ،الدارس يف تاريخ املدارس .١٠٢

  . هـ ١٤١٠دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ :ط
  . هـ ١٣٨٦ ـبريوت  ـر دار الفك: ٢ط ،مل يذكر اسم املؤلف ،الدر املختار .١٠٣
 ـبريوت  ـدار الفكر  :ط ،عبد الرمحن بن الكمال السيوطي ،جلالل الدين، الدر املنثور .١٠٤

  . م ١٩٩٣
: حتقيق ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،أليب الفضل، الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية .١٠٥
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   . ـ  بريوت ـدار املعرفة : ط ،السيد عبد اهللا هاشم اليماين املدين
 ،العسقالينبن حجر أمحد بن علي بن حممد  ،يب الفضلأل ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة .١٠٦

اهلنـد ـ    ـ  بادآيدر حجملس دائرة املعارف العثمانية ـ  : ٢ط ،حممد عبد املعيد ضان: حتقيق
   .  هـ١٣٩٢

بن نور الدين إبراهيم  ،لإلمام القاضي ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب .١٠٧
دار الكتب : ط ،مأمون بن حميي الدين اجلناف: دراسة وحتقيق ،املعروف بابن فرحون املالكي

 . هـ ١٤١٧العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ 
 .الحيمل سوى عنوان الكتاب  ،ديوان النابغة الذبياين .١٠٨
رب ـ دار الغ: ط ،حممد حجي: حتقيق ،أمحد بن إدريس القرايف ،شهاب الدينل ،الذخرية .١٠٩

 .  م١٩٩٤بريوت ـ 
حممد بن علي بن احلسن احلسيين الدمشقي  ،لتلميذه أيب احملاسن)  تذكرة احلفاظ للذهيب(ذيل  .١١٠

  . ـ  بريوت ـدار الكتب العلمية : ط ،الشافعي
: حتقيق ،حممد بن أمحد الفاسي املكي ،أليب الطيب ،ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد .١١١

   . هـ ١٤١٠ ـار الكتب العلمية ـ بريوت د :ط ،كمال يوسف احلوت
، عبد اهللا الليثي: حتقيق ،أمحد بن علي بن منجويه األصبهاين ،أليب بكر ،رجال صحيح مسلم .١١٢

  . هـ ١٤٠٧ ـدار املعرفة ـ بريوت : ط
ـ دار الفكـر    :ط ،عبد اهللا بن أيب زيد القـريواين  ،أليب حممد ،رسالة ابن أيب زيد القريواين .١١٣

  . ـ  بريوت
حممـد  : حتقيق ،مد بن جعفر الكتاينحمللبيان مشهور كتب السنة املصنفة،  الرسالة املستطرفة .١١٤

 . هـ ١٤٠٦ ـدار البشائر اإلسالمية ـ بريوت : ٤ط ،املنتصر حممد الزمزمي الكتاين
عـادل أمحـد   : حتقيـق  ،لإلمام أيب زكريا، حيىي بن شرف لنووي الدمشقي ،روضة الطالبني .١١٥

 . هـ١٤٢٧دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ : ٢مد معوض، طوعلي حم ،عبداملوجود
ملوفق الدين أيب  ،وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل روضة الناظر .١١٦

املكتبة املكية ـ : ٢ط ،شعبان حممد إمساعيل.د: حتقيق ،عبداهللا بن أمحد ابن قدمة املقدسي ،حممد
 .هـ ١٤٢٣ة الريان ـ بريوت ـ لبنان ـ ومؤسس ،مكة املكرمة ـ
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أمحد بن   ،أليب عبداهللا ،لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم سؤاالت أيب داود .١١٧
 ـاملدينة املنورة  ـمكتبة العلوم واحلكم  :ط ،زياد حممد منصور. د: ، حتقيقالشيباين حنبل
  . هـ ١٤١٤

دار املعرفة للطباعـة  : ط ،مد الزهري الغمراويلعالمة حمل ،على منت املنهاجالوهاج السراج .١١٨
  . ـ  بريوت ـوالنشر 

، ، أمحد ميقري مشيلة األهدلللعالمة الفقيه السيد ،إىل معرفة رموز املنهاج سلم املتعلم احملتاج .١١٩
: ط ،املطبوع ضمن مقدمة حتقيق النجم الوهاج للدمريي ،الشيخ إمساعيل عثمان زين: عين به 

  . هـ ١٤٢٥ـ  دار املنهاج ـ جدة
فريق بيت األفكار : اعتىن به ،حممد بن يزيد بن ماجة القزويين ،أليب عبداهللا ،سنن ابن ماجة .١٢٠

  . بيت األفكار الدولية : ط ،الدولية
فريق بيت األفكار : اعتىن به  ،سليمان بن األشعث السجستاين ،أليب داود ،داود أيبسنن  .١٢١

 .بيت األفكار الدولية : ط ،الدولية
حممـد  : حتقيق ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي ،أليب بكر ،البيهقي الكربىسنن  .١٢٢

   . هـ  ١٤١٤مكتبة دار الباز ـ مكة املكرمة ـ : ط ،عبد القادر عطا
جمدي بن : علق عليه وخرج أحاديثه ،علي بن عمر الدارقطين ،لإلمام احلافظ ،سنن الدارقطين .١٢٣

 . هـ ١٤٢٤ب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ دار الكت:٢ط ،منصور بن سيد الشوري
خالد و، فواز أمحد زمريل : حتقيق ،عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي ،حممد أيبا ،سنن الدارمي .١٢٤

  . هـ ١٤٠٧ ـبريوت  ـدار الكتاب العريب  :ط ،السبع العلمي
لرمحن حممد ضياء ا. د: حتقيق ،أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ،أليب بكر ،السنن الصغرى .١٢٥

   . هـ  ١٤١٠ـ املدينة املنورة  ـمكتبة الدار  :ط،  األعظمي
عبـد  .د: حتقيـق  ،أمحد بن شعيب بن علي النسائي ،أليب عبد الرمحن ،سنن النسائي الكربى .١٢٦

 ـدار الكتـب العلميـة ـ بـريوت      : ط ،سيد كسروي حسـن و، الغفار سليمان البنداري 
  . هـ ١٤١١

، شعيب األرناؤوط : حتقيق ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،أليب عبداهللا سري أعالم النبالء، .١٢٧
   . هـ ١٤١٣ ـمؤسسة الرسالة ـ بريوت : ط حممد نعيم العرقسوسي و
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عبد القادر : عبد احلي بن أمحد بن حممد احلنبلي، حتقيقل ،يف أخبار من ذهب شذرات الذهب .١٢٨
   .  هـ١٤٠٦دار بن كثري  ـ دمشق ـ : ط ،حممود األرناؤوطو ،األرنؤوط

لإلمام سيدي حممد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاين  ،على موطأ اإلمام مالك شرج الزرقاين .١٢٩
  .دار إحياء التراث العريب ـ بريوت ـ لبنان ـ : ٢ط ،املصري األزهري املالكي

حممـد مصـطفى   : ألكمل الدين حممد بن حممد بن حممود التابريت، حتقيـق شرح التلخيص، .١٣٠
 . م ١٩٨٣: رمضان ، طبع سنة

حممد بن عبد اهللا الزركشي املصري  ،يب عبد اهللاأل ،على خمتصر اخلرقي شرح الزركشي .١٣١
 ـ لبنانـ دار الكتب العلمية : ط ،عبد املنعم خليل إبراهيم : قدم له ووضع حواشيه ،احلنبلي

   . هـ ١٤٢٣بريوت ـ 
حممد زهري و ،ناؤوطشعيب األر: حتقيق ،احلسني بن مسعود البغوي ،أليب حممد ،شرح السنة .١٣٢

  .هـ ١٤٠٣ ـبريوت  ـدمشق  ـاملكتب اإلسالمي : ٢ط ،الشاويش
 ـدار الفكر : ط ،حممد عليش: حتقيق ،سيدي أمحد الدردير ،أليب الربكات ،الشرح الكبري .١٣٣

   ـ  بريوت
علـى  .د: لإلمام أيب إسحاق ، إبراهيم بن علي الشريازي، حتقيقشرح اللمع يف أصول الفقه، .١٣٤

دار البخاري للنشـر والتوزيعــ القصـيم ـ بريـدة      : عزيز بن علي العمرييين، طبن عبد ال
 . هـ ١٤٠٧

ـ املعروف بالكمال ابـن    حممد بن عبد الواحد السيواسي ،كمال الدينل، شرح فتح القدير .١٣٥
 .  ـ  بريوتـ دار الفكر : ٢اهلمام ـ ط

شـعيب  : حتقيـق  ،أمحد بن حممد بن سـالمة الطحـاوي   ،جعفر يبأل، شرح مشكل اآلثار .١٣٦
   .هـ ١٤٠٨بريوت ـ  ـ لبنان ـمؤسسة الرسالة : ط ،األرنؤوط

: حتقيق ،حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق احلاكم ،أليب أمحد ،شعار أصحاب احلديث .١٣٧
  . ـ  الكويت ـدار اخللفاء : ط ،صبحي السامرائي

دار املعرفة ـ : ط ،خليل مأمون شيحا: اعتىن به ،لإلمام إمساعيل بن محاد اجلوهري ،الصحاح .١٣٨
 . هـ ١٤٢٦بريةت ـ لبنان ـ 

 ،حممد بن حبان بن أمحد التميمـي البسـيت   ،حامت يبأل ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .١٣٩
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  . هـ ١٤١٤ ـبريوت  ـمؤسسة الرسالة : ٢ط ،شعيب األرنؤوط : حتقيق
. د: قيـق حت ،حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسـابوري  ،أليب بكر ،صحيح ابن خزمية .١٤٠

 . هـ ١٣٩٠ ـاملكتب اإلسالمي ـ بريوت : ط ،حممد مصطفى األعظمي
: ط ،أبو صهيب الكرمي: اعتىن به  ،حممد بن إمساعيل البخاري ،أليب عبداهللا ،صحيح البخاري .١٤١

 . هـ ١٤١٩بيت األفكار الدولية ـ الرياض ـ 
رف للنشر والتوزيع ـ مكتبة املعا: ٢ط ،حملمد ناصر الدين األلباين ،صحيح سنن أيب داود .١٤٢

 .هـ ١٤٢١الرياض ـ 
: إخراج وتنفيذ ،مسلم بن احلجاج القشريي النسابوري ،لإلمام أيب احلسني ،صحيح مسلم .١٤٣

 .هـ ١٤١٩بيت األفكار الدولية ـ الرياض ـ : ط ،فريق بيت األفكار الدوليه
رمحن بن علي بن عبد ال ،أليب الفرج ،الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي الضعفاء واملتروكني .١٤٤

  . هـ ١٤٠٦ –دار الكتب العلمية ـ بريوت : ط ،عبد اهللا القاضي: حتقيق ،حممد بن اجلوزي
مكتبة املعارف للنشـر والتوزيـع ـ    : ٢ط ،حملمد ناصر الدين األلباين ،ضعيف سنن أيب داود .١٤٥

  . هـ ١٤٢١الرياض ـ 
دار : ط ،لرمحن السخاويحممد بن عبد ا ،شمس الدينل ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .١٤٦

  . ـ  بريوت ـمكتبة احلياة 
دار الكتب العلمية ـ  : ط ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،الفضل يبأل ،طبقات احلفاظ .١٤٧

  . هـ ١٤٠٣ –بريوت 
، هاب بن علي بن عبد الكايف السبكيعبدالو ،لتاج الدين أيب نصر ،طبقات الشافعية الكربى .١٤٨

 ،هجـر للطباعـة والنشـر   : ٢ط ،حممد حممد الطنـاحي .ود ،حللوعبدالفتاح حممد ا.د: حتقيق
 .هـ ١٤١٣

أمحد بن حممد بن عمر بن حممد ابن قاضي شهبة  ،لتقي الدين أيب بكر ،طبقات الشافعية .١٤٩
دار الندوة اجلديدة : ط ،احلافظ عبد العليم خان. د: اعتىن بتصحيحه وعلق عليه ،الدمشقي

 .هـ ١٤٠٧للطباعة والنشر ـ بريوت ـ لبنان ـ 
دار : ط ،كمال يوسف احلوت: حتقيق ،عبدالرحيم اإلسنوي ،جلمال الدين ،طبقات الشافعية .١٥٠

 .هـ ١٤٢٢الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ 
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حممد زنيهم .ود ،أمحد عمر هاشم.د: حتقيق ،البن كثري الدمشقي ،طبقات الفقهاء الشافعيني .١٥١
 . مكتبة : ط ،حممد عزب

: ط ،خليل امليس: حتقيق ،إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ،سحاقأليب إ ،طبقات الفقهاء .١٥٢
   . ـ  بريوت ـدار القلم 

دار صادر ـ : ط ،حممد بن سعد بن منيع البصري الزهري ،أليب عبداهللا ،الطبقات الكربى .١٥٣
  . بريوت ـ 

مكتبـة  : ط ،سليمان بن صاحل اخلـزي : ي، حتقيقداوودمحد بن حممد الأل، طبقات املفسرين .١٥٤
  . هـ١٤١٧لعلوم واحلكم ـ السعودية ـ ا
: ٢ط ،أكرم ضياء العمري. د: حتقيق ،خليفة بن خياط الليثي العصفري ،أليب عمر ،الطبقات .١٥٥

   . هـ  ١٤٠٢دار طيبة ـ الرياض ـ 
صالح الدين . د: حتقيق ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيبل، العرب يف خرب من غرب .١٥٦

  . هـ ١٩٨٤ ـة الكويت ـ الكويت مطبعة حكوم: ٢ط ،املنجد
عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي  ،أليب القاسم ،املعروف بالشرح الكبري العزيز شرح الوجيز .١٥٧

دار الكتب : ط ،وعادل أمحد عبداملوجود ،علي حممد معوض: حتقيق ،الرافعني القزويين الشافعي
 .هـ ١٤١٧العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ 

علي بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطين  ،أليب احلسن ،حاديث النبويةالعلل الواردة يف األ .١٥٨
 . هـ١٤٠٥ ـالرياض  ـدار طيبة : ط ،حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي. د: حتقيق ،البغدادي

دار إحيـاء  : ط ،حممود بن أمحد العـيين  ،بدر الدينل ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري .١٥٩
  . ـ  بريوت ـالتراث العريب 

دار الكتب العلمية ـ : ٢ط ،مد مشس احلق العظيم آباديحمل ،املعبود شرح سنن أيب داود عون .١٦٠
  .  م١٩٩٥بريوت ـ 

: ط ،إبراهيم السامرائي .دو ،د مهدي املخزومي: حتقيق ،لخليل بن أمحد الفراهيديل ،العني .١٦١
  .  دار ومكتبة اهلالل

 بريوت ـدار املعرفة : ط ،ألنصاريمد بن أمحد الرملي احمل ،غاية البيان شرح زبد ابن رسالن .١٦٢
 . ـ 
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أبو عائش عبد املنعم : حتقيق ،السخاوي بن اجلزريال ،الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية .١٦٣
  . م٢٠٠١مكتبة أوالد الشيخ للتراث  ـ : ط ،إبراهيم

 .د: حتقيق ،عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلوزي ،الفرج يبأل ،غريب احلديث .١٦٤
   .هـ ١٤٠٥ ـلبنان  ـبريوت  ـدار الكتب العلمية  :ط ،املعطي أمني القلعجيعبد 

عبد الكرمي : حتقيق ،أمحد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البسيت ،سليمان يبأل، غريب احلديث .١٦٥
   . هـ ١٤٠٢ ـمكة املكرمة  ـجامعة أم القرى  :ط ،إبراهيم العزباوي

حممد أبو و ،علي حممد البجاوي: حتقيق ،الزخمشريمود بن عمر حمل، الفائق يف غريب احلديث .١٦٦
  .ـ  لبنان ـدار املعرفة : ٢ط ،الفضل إبراهيم

 ـدار املعرفـة    :طعلي بن عبد الكايف السـبكي،   ،تقي الدين ،يب احلسنأل، فتاوى السبكي .١٦٧
  . ـ  بريوت ـ لبنان

  .  دار الفكر :ط ،بن حجر اهليتميال ،الفتاوى الكربى الفقهية .١٦٨
ومجاعة من علماء  ،لشيخ نظامل ،يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان اهلنديةالفتاوى  .١٦٩

  . هـ ١٤١١ ـ دار الفكر: ط ،اهلند
عبـد  : حتقيق ،أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين ،أليب العباس ،فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .١٧٠

  .  مكتبة ابن تيمية: ٢ط ،الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي
أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي،  ،أليب الفضل، فتح الباري شرح صحيح البخاري .١٧١

   . ـ  بريوت ـدار املعرفة : ط ،حمب الدين اخلطيب: حتقيق
دار : ط ،شمس الدين حممد بن عبد الـرمحن السـخاوي  ل ،فتح املغيث شرح ألفية احلديث .١٧٢

  .  هـ١٤٠٣الكتب العلمية ـ لبنان ـ 
، حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري زكريا بن ،أليب حيىي ،اب بشرح منهج الطالبفتح الوه .١٧٣

  . هـ ١٤١٨ ـبريوت  ـدار الكتب العلمية  :ط
عبداهللا بن عبداحملسن . د: حتقيق ،حممد بن مفلح املقدس ،للعالمة لشمس الدين ،الفروع .١٧٤

 . هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ـ بريوت ـ لبنان ـ :ط ،التركي
حممـد  : حتقيق ،حممد بن خري بن عمر بن خليفة األموي ،بكر يبأل، فهرسة ابن خري االشبيلي .١٧٥

   .  هـ١٤١٩لبنان ـ  ـ بريوت ـدار الكتب العلمية : ط ،فؤاد منصور
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عادل أمحد عبد و ،عوضمعلي حممد : حتقيق ،مد بن شاكر بن أمحد الكتيبحمل ،فوات الوفيات .١٧٦
  . م٢٠٠٠لعلمية  ـ بريوت ـ دار الكتب ا :ط ،املوجود

 ،محد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكيأل ،على رسالة ابن أيب زيد القريواين الفواكه الدواين .١٧٧
  . هـ ١٤١٥ ـبريوت  ـدار الفكر : ط
مكتبة الرشد ـ الرياض ـ : ط ،حممد  أمحد حممد.لألستاذ د ،يف تاريخ األيوبيني واملماليك .١٧٨

  . هـ ١٤٢٥
عامر : حتقيق ،صالح بن حممد الغالينل ،سانيد املنصنفات يف الفنون واألثرأرفع  يف قطف الثمر .١٧٩

  .  هـ١٤٠٥دار الشروق  ـ مكة  ـ : ط ،حسن صربي
حممد : حتقيق ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين ،املظفر يبأليف األصول  قواطع األدلة .١٨٠

  . هـ١٤١٨ـ بريوت ـ  دار الكتب العلمية: ط ،حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي
دار الكتب العلمية : ط ،حملمد مجال الدين القامسي ،من فنون مصطلح احلديث قواعد التحديث .١٨١

  .هـ ١٣٩٩ـ بريوت ـ 
دار الصدف ببلشرز ـ كراتشي ـ : طمد عميم اإلحسان اددي الربكيت، حمل، قواعد الفقه .١٨٢

 .هـ  ١٤٠٧
  .   كليب الغرناطيمد بن أمحد بن جزي الحمل، القوانني الفقهية .١٨٣
حممد بن أمحد بن عثمان  ،عبداهللا يبأل ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة .١٨٤

مؤسسة علو ـ جدة و، دار القبلة للثقافة اإلسالمية : ط ،حممد عوامة: حتقيق ،الذهيب الدمشقي
   . هـ  ١٤١٣ـ 
دار الكتب : ط ،ن عبد الرب القرطيبيوسف بن عبد اهللا ب ،عمر يب أل ،الكايف يف فقه أهل املدينة .١٨٥

  . هـ ١٤٠٧ ـبريوت  ـالعلمية 
 حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين، ،علي بن أيب الكرم ،احلسن يبأل ،الكامل يف التاريخ .١٨٦

  .  هـ١٤١٥دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ  :٢ط ،عبد اهللا القاضي: حتقيق
: حتقيق ، بن عدي بن عبداهللا بن حممد اجلرجاينعبداهللا ،أليب أمحد، الكامل يف ضعفاء الرجال .١٨٧

 . هـ ١٤٠٩ ـدار الفكر ـ بريوت : ٣ط ،حيىي خمتار غزاوي
عبد اهللا  ،بكر يبـ ألابن أيب شيبة  املعروف مبصنف ـالكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار .١٨٨
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ـ  الرياض ـمكتبة الرشد : ط ،كمال يوسف احلوت: حتقيق ،بن حممد بن أيب شيبة الكويف
  . هـ ١٤٠٩

أيوب بن موسى احلسيين  ،البقاء أيب ،لكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغويةكتاب  .١٨٩
دار مؤسسة الرسالة  ـ بريوت ـ : ط ،حممد املصريو ،عدنان درويش: الكفومي، حتقيق

 . هـ ١٤١٩
ن عمر حممود ب ،بو القاسمأل ،الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل .١٩٠

  .ت ـبريوـ دار إحياء التراث العريب : ط ،عبد الرزاق املهدي: حتقيق ،الزخمشري اخلوارزمي
 عبد العزيز بن أمحد البخاري، ،عالء الدينل ،عن أصول فخر اإلسالم البزدوي كشف األسرار .١٩١

  .هـ ١٤١٨ـ ـ لبنان دار الكتب العلمية ـ بريوت : ط ،عبد اهللا حممود حممد عمر: حتقيق
 ،صطفى بن عبداهللا القسطنطيين الرومي احلنفيمل ،شف الظنون عن أسامي الكتب والفنونك .١٩٢

  .هـ  ١٤١٣دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ  :ط
أيب بكر بـن حممـد احلسـيين احلصـيين      ،تقي الدينل ،يف حل غاية اإلختصار كفاية األخيار .١٩٣

 ـدار اخلـري   : ط ،سليمانوحممد وهيب  ،علي عبد احلميد بلطجي: حتقيق ،الدمشقي الشافعي
  . م ١٩٩٤ ـدمشق 

: املالكي، حتقيق ،احلسن يبألكفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القريواين،  كفاية الطالب .١٩٤
  . هـ ١٤١٢ ـدار الفكر ـ بريوت  :ط ،يوسف الشيخ حممد البقاعي

املعروف  ،ألنصاريأمحد بن حممد بن على بن مرتفع ا ،أليب العباس ،كفاية النبيه شرح التنبيه .١٩٥
  . خمطوط  ،بابن الرفعة

عالء الدين علي بن حسام الدين  ،للعالمة أيب احلسن ،يف سنن األقوال واألفعالكرت العمال .١٩٦
: ط ،اعتىن به إسحاق الطييب ،بن القاضي عبد امللك بن قاضي خان ـ الشهري باملتقي اهلندي ـ

  . م ٢٠٠٥بيت األفكار الدولية ـ لبنان ـ 
 ،الل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السـيوطي جل ،املصنوعة يف األحاديث املوضوعة الآلىلء .١٩٧

دار الكتب العلميـة ـ بـريوت ـ     : ط ،صالح بن حممد بن عويضة ،أبو عبد الرمحن: حتقيق
   .هـ  ١٤١٧

طبعة مراجعة ومصححة مبعرفة خنبة من األساتذة  ،لإلمام العالمة ابن منظور ،لسان العرب .١٩٨
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 .دار احلديث ـ القاهرة ـ  : ط ،املتخصصني
دائرة املعرف : حتقيق ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي ،أليب الفضل ،لسان امليزان .١٩٩

   . هـ ١٤٠٦ ـمؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت : ٣ط ،اهلنديف النظامية 
  . ـ  بريوت ـدار املعرفة  :ط ،شمس الدين السرخسيل ،املبسوط .٢٠٠
مكتبة : ط ،حممد فؤاد سزكني.د: حتقيق ،معمر بن املثىن  التيمي ،يب عبيدةأل ،جماز القرآن .٢٠١

 . اخلاجني ـ القاهرة ـ 
، ن، أمحد بن شعيب بن على النسائيأليب عبدالرمح ،اتىب من السنن املشهور بسنن النسائي .٢٠٢

  .بيت الفكار الدولية : ط ،فريق بيت األفكار الدولية: اعتىن به
حممد بن حيان بن أمحد بن أيب حامت  ،لإلمام ،ثني والضعفاء واملتروكنياروحني من احملد .٢٠٣

   . هـ١٣٩٦ ـحلب  ـدار الوعي : ط ،حممود إبراهيم زايد: حتقيق ،التميمي البسيت
 ملعروف اـ عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل ل ،جممع األر يف شرح ملتقى األحبر .٢٠٤

 ـدار الكتب العلمية : ط ،أحاديثه خليل عمران املنصورخرح آياته و: حتقيقـ  بشيخي زاده
   . هـ ١٤١٩بريوت ـ  ـ لبنان

دار الكتاب  /دار الريان للتراث: طعلي بن أيب بكر اهليثمي، ل ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد .٢٠٥
  . هـ ١٤٠٧ ـبريوت ، العريب ـ القاهرة 

زهري عبداحملسن سلطان، : حتقيق ،ياللغو ،أليب احلسني، أمحد بن فارس بن زكريا ،جممل اللغة .٢٠٦
  . هـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ / ٢ط
حممد : حتقيق وإكمال ،للنووي أليب زكريا حميي الدين بن شرف  ،شرح املهذباموع  .٢٠٧

 .هـ ١٤٢٢دار إحياء التراث العريب ـ بريوت ـ لبنان ـ : ط ،جنيب املطيعي
دار الفكر ـ بريوت  :ط ،للنووي ين بن شرف أليب زكريا حميي الد ،شرح املهذباموع  .٢٠٨

  .  م١٩٩٧ـ 
خالد : قام به ،أليب عبداهللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن قدامة املقدسي ،احملرر يف احلديث .٢٠٩

  . هـ ١٤٢٤ ،مؤسسة الرسالة: ط ،ضيف اهللا الشالحي
حممد حسن : حتيق ،عيعبدالكرمي  بن حممد القزويين الراف ،أليب القاسم ،احملرريف فقه الشافعي .٢١٠

  . هـ ١٤٢٦دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ : ط ،حممد حسن إمساعيل
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 ،األستاذ: اعتىن به ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،للشيخ اإلمام ،خمتار الصحاح .٢١١
 .هـ ١٤١٨املكتبة العصرية للطباعة والنشر ـ بريوت ـ لبنان ـ :٤ط ،يوسف الشيخ حممد

عبد اهللا نـذير  . د: حتقيق ،أمحد بن علي اجلصاص الرازي ،أليب بكر ،اختالف العلماء خمتصر .٢١٢
   . هـ ١٤١٧ ـ لبنان ـدار البشائر اإلسالمية ـ بريوت : ٢ط ،أمحد

احلسن بن علي بن نصر  ،يب عليأل ،مستخرج الطوسي على جامع الترمذي خمتصر األحكام .٢١٣
املدينة  ـمكتبة الغرباء األثرية  :ط ،دونوسيأنيس بن أمحد بن طاهر األن: حتقيق ،الطوسي
   . هـ١٤١٥ ـاملنورة 

: حتقيق ،عمر بن احلسني اخلرقي ،القاسم أيب ،من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل خمتصر اخلرقي .٢١٤
   .هـ ١٤٠٣ ـبريوت  ـاملكتب اإلسالمي : ٣ط ،زهري الشاويش

مة الشيخ علوي بن أمحد السقاف للعال ،فيما حيتاجه طلبة الشافعية خمتصر الفوائد املكية .٢١٥
دار البشائر االسالمية ـ بريوت :ط. يوسف بن عبد الرمحن املرعشلي .د: حتقيق ،الشافعي املكي

  . هـ ١٤٢٥ـ لبنان ـ 
، إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املصـري املـزين   ،أليب إبراهيم ،يف فروع الشافعية خمتصر املزين .٢١٦

.هـ١٤١٩دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ :،طحممد عبدالقادر شاهني:وضع حواشيه
ذياب عبد . د: حتقيق ،محد بن فرج اللخمي اإلشبيلي الشافعيأل ،خمتصر خالفيات البيهقي .٢١٧

   .هـ ١٤١٧مكتبة الرشد ـ الرياض ـ  ط ،الكرمي ذياب عقل
 فضيلة: تقدمي ،أكرم يوسف عمر القوامسي ،للدكتور ،املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي .٢١٨

أصله رسالة  . هـ ١٤٢٣دار النفائس ـ األردن ـ  : ط ،مصطفى سعيد اخلن: الشيخ 
  . دكتوراه يف الفقه وأصوله من اجلامعة األردنية ـ كلية الشريعة 

  ـ  بريوت ـدار صادر : ط ،مالك بن أنس ،لإلمام ،املدونة الكربى .٢١٩
قدمـة لنيـل درجـة    رسالة م ،نشأته ـ أطواره ـ مؤلفاته ـ خصاشصه    ،املذهب الشافعي .٢٢٠

عبد العزيز . بإشراف األستاذ د ،حممد معني الدين بصري: إعداد  ،الدكتوراه يف الفقه اإلسالمي
  . هـ ١٤٢٣ـ ١٤٢٢كلية الشريعة ـ الرياض ـ  ،بن زيد الرومي

 :ط ،مجال عيتاين: حتقيق ،علي بن سلطان حممد القاريل ،شرح مشكاة املصابيح مرقاة املفاتيح .٢٢١
   .هـ ١٤٢٢ ـبريوت  ـ لبنان ـعلمية دار الكتب ال
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أمحـد عبـد   / دراسة  مقارنة مدللة ، للدكتوراملسافر وما خيتص به من أحكام العبادات ، .٢٢٢
  . الرزاق الكبيسي، ال يوجد على عالفه معلومات عن الطبعة ودار النشر 

: سة وحتقيقدرا ،أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري ،املستدرك على الصحيحني .٢٢٣
  .هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ:٢ط ،مصطفى عبدالقادر عطا

حممد بن حممد بن حممد الغزايل  ،أيب حامد ،لإلمام الغزايل ،املستصفى من علم األصول .٢٢٤
 .هـ ١٤١٧مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ : ط ،حممد بن سليمان األشقر. د: الطوسي، حتقيق

حسني سليم : حتقيق ،أمحد بن علي بن املثىن املوصلي التميمي ،يعلىأليب ، مسند أيب يعلى .٢٢٥
   . هـ ١٤٠٤ ـدار املأمون للتراث ـ دمشق : ط ،أسد

مؤسسة الرسالة لطباعة : ط ،عبداهللا بن عبداحملسن التركي وآخرون. د: حتقيق  ،مسند اإلمام .٢٢٦
  .هـ ١٤٢١والنشر ـ بريوت ـ 

ـ بريوت  ـدار الكتب العلمية : ط ،ن إدريس الشافعيحممد ب ،عبد اهللا يبأل ،مسند الشافعي .٢٢٧
  . لبنان ـ 

محدي بن عبدايد : حتقيق ،سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين  ،أليب القاسم ،مسند الشاميني .٢٢٨
  . هـ ١٤٠٥ ـبريوت  ـمؤسسة الرسالة : ط ،السلفي

اليحصيب السبيت  عياض بن موسى بن عياض ،يب الفضلألعلى صحاح اآلثار،  مشارق األنوار .٢٢٩
  .  املكتبة العتيقة ودار التراث: ط ،املالكي

حممـد  : حتقيـق  ،محد بن أيب بكر بن إمساعيل الكناينأليف زوائد ابن ماجه،  مصباح الزجاجة .٢٣٠
  . هـ ١٤٠٣ ـبريوت ـ دار العربية : ٢ط ،املنتقى الكشناوي

: إعداد ،مر بن كثري الدمشقيلإلمام إمساعيل بن ع ،يف ذيب تفسري ابن كثري املصباح املنري .٢٣١
دار السالم ـ الرياض ـ : ٢ط ،مجاعة من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرمحن املباركفوري

 . هـ ١٤٢١
 ،يوسف الشيخ حممد: اعتىن ا ،أمحد بن حممد بن علىي الفيومي املقرئ ،للعالمة ،املصباح املنري .٢٣٢

 .  هـ ١٤٢٠املكتبة العصرية ـ صيدا ـ بريوت ـ : ٣ط
دار : ط ،سعيد عبدالفتاح عاشور.للدكتور ،مصر والشام يف عصر األيوبيون واملماليك .٢٣٣

  . النهضة العربية ـ بريوت ـ لبنان ـ 
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: ٢ط ،حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق ،عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،بكر يبأل، املصنف .٢٣٤
  . هـ ١٤٠٣ ـبريوت  ـاملكتب اإلسالمي 

املكتب اإلسالمي  :ط ،صطفى السيوطي الرحيباينملية املنتهى، يف شرح غا مطالب أويل النهى .٢٣٥
  .  م١٩٦١ـ دمشق ـ 

خرج آدابه  ،أمحد بن حممد للخطايب البسيت ،أليب سليمان ،معامل السنن يف شرح سنن بن داود .٢٣٦
دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ : ط ،األستاذ عبدالسالم عبدالشايف حممد: ورقم كتبه وأحاديثه 

  . هـ ١٤١١لبنان ـ 
ياقوت بن عبد اهللا الرومـي   ،عبد اهللا أيب ،أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب معجم األدباء .٢٣٧

  .هـ  ١٤١١دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ : ط ،احلموي
طارق بن عـوض اهللا بـن   : حتقيق ،سليمان بن أمحد الطرباين ،القاسم يبأل ،املعجم األوسط .٢٣٨

   . هـ ١٤١٥ ـالقاهرة  ـدار احلرمني : ط ،حلسيينعبد احملسن بن إبراهيم او  ،حممد
  . ـ  بريوت ـدار الفكر  :ط ،ياقوت بن عبد اهللا احلموي  ،أليب عبد اهللا، معجم البلدان .٢٣٩
حممد شكور حممود : حتقيق ،سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ،أليب القاسم ،املعجم الصغري .٢٤٠

  . هـ ١٤٠٥ ـبريوت  ـاملكتب اإلسالمي  :ط ،احلاج أمرير
محدي بن عبدايد : حتقيق ،سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ،أليب القاسم ،املعجم الكبري .٢٤١

  . هـ ١٤٠٤ ـاملوصل  ـمكتبة الزهراء : ٢ط ،السلفي
حممد . د: حتقيق ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،أليب عبداهللا ،املعجم املختص باحملدثني .٢٤٢

  . هـ ١٤٠٨ ـديق ـ الطائف مكتبة الص: ط ،احلبيب اهليلة
: ط  ،حممد النجارو ،حامد عبد القادرو ،أمحد الزياتو ،براهيم مصطفىإل ،املعجم الوسيط .٢٤٣

  . ـ استانبول ـ  جممع اللغة العربية: دار الدعوة، حتقيق
د : حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيـق  ،أيب عبداهللا ،شمس الدينل، معجم حمدثي الذهيب .٢٤٤

  . هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ : ط ،لرمحن السويفيروحية عبد ا
عبـد السـالم حممـد    : حتقيق ،أمحد بن فارس بن زكريا ،يب احلسنيأل ،معجم مقاييس اللغة .٢٤٥

   . هـ ١٤٢٠دار اجليل ـ بريوت ـ لبنان ـ : ٢ط ،هارون
أمحد بن  ،بكر يبأل ،فعيحممد بن أدريس الشا ،مام أيب عبد اهللاعن اإل معرفة السنن واآلثار .٢٤٦
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٤٦٤ 

 ـ بريوت ـدار الكتب العلمية  : ط ،سيد كسروي حسن: حتقيق ،احلسني بن علي البيهقي
  .هـ ١٤٢٢ ـ  لبنان

دراسة  ،البن النجار الفتوحي احلنبلي ،ـ منتهى اإلرادات ـ معونة أيل النهى شرح املنتهى .٢٤٧
عة النهضة احلديثة ـ مكة املكرمة مكتبة ومطب: ٤ط ،عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش: وحتقيق

 .هـ ١٤١٩ـ 
شرح على منت  ،حممد اخلطيب الشربيين ،للشيخ ،إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج مغين احملتاج .٢٤٨

 . ـ  بريوت ـدار الفكر  :ط ،منهاج الطالبني لإلمام النووي
الدكتور نور الدين : حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق ،أليب عبداهللا ،املغين يف الضعفاء .٢٤٩

  .  عتر
عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي الدمشقي  ،ملوفق الدين أيب حممد ،املغين .٢٥٠

: ٢ط ،عبدالفتاح حممد احللـو . ود ،عبد اهللا بن عبد احملسن التركي. د: حتقيق ،الصاحلي احلنبلي
  .هـ ١٤١٢

دار : ط ،فى الشهري بطـاش كـربي زادة  ألمحد بن مصط ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة .٢٥١
  . هـ ١٤٠٥الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ 

حممـد  .د: للسيدة نسيبة حممد فتحي احلريري ، حتقيق وتكملةاملقاييس واملقادير عند العرب، .٢٥٢
 .دار الفضيلة : فتحي احلريري ، ط

دار الوطن : ٢ط ،ميميصاحل بن مقبل العصيمي الت ،أليب عبد اإلله ،مقدمات العلوم الشرعية .٢٥٣
 .هـ ١٤٢٢ـ الراض ـ 

نور الدين عتر، : حتقيقعمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري،  ،يبألمقدمة ابن الصالح، .٢٥٤
  . هـ ١٣٩٧ -بريوت  -دار الفكر املعاصر  :ط
/ والدكتور ،أمحد مجال زمزمي/ للدكتور ،للقاضي البضاوي ،مقدمة اإلاج يف شرح املنهاج .٢٥٥

دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ـ دولة :ط ،عبد اجلبار صغريينور الدين 
  . هـ ١٤٢٤اإلمارات العربية ـ 

دار البشائر اإلسالمية : ٢ط ،للدكتور أمحد بن عبد العزيز احلداد ،مقدمة حتقيق منهاج الطالبني .٢٥٦
  . هـ ١٤٢٦ـ بريوت ـ لبنان ـ 
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٤٦٥ 

  . عظيم الديب  املطبوع ضمن اية املطلب ال/ للدكتور ،مقدمة حتقيق اية املطلب .٢٥٧
صبحي : حتقيق ،حممد عبد بن محيد بن نصر الكسي ،يبأل ،املنتخب من مسند عبد بن محيد .٢٥٨

 .هـ١٤٠٨ ـمكتبة السنة ـ القاهرة : ط ،حممود حممد خليل الصعيديو، البدري السامرائي 
ـ بـريوت    ـفكـر   دار ال :ط ،مد علـيش حمل ،منح اجلليل شرح على خمتصر سيد خليل .٢٥٩

  .هـ ١٤٠٩
. د: حتقيق ،حيىي بن شرف النووي الدمشقي ،لإلمام حبي الدين أيب زكرياً ،منهاج الطالبني .٢٦٠

  . هـ ١٤٢٦ ،دار البشائر االسالمية: ٢ط ،أمحد عبد بن العزيز احلداد
  .  لهيتميل ،املنهاج القومي شرح املقدمة احلضرمية .٢٦١
 ،أليب زكريا ،شرح النووي على صحيح مسلم ،املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج .٢٦٢

 . بيت األفكار الدولية:ط ،فريق بيت األفكار الدولية: اعتىن به ،حيىي بن شرف بن مري النووي
حميـي  . د: حتقيق ،مد بن إبراهيم بن مجاعةحمل ،علوم احلديث النبوي يف خمتصراملنهل الروي .٢٦٣

  . هـ ١٤٠٦ ـ دار الفكر ـ دمشق: ٢ط ،الدين عبد الرمحن رمضان
ضبطه  ،إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ،أليب إسحاق ،يف فقه اإلمام الشافعي املهذب .٢٦٤

دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ : ط ،الشيخ زكريا عمريات: وصححه ووضع حواشيه
   .هـ ١٤١٦

، ين، أيب العباسريزية، لتقي الداملعروف باخلطط املق ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار .٢٦٥
دار الكتب : ط ،خليل املنصور: وضع حواشيه  ،أمحد بن علي بن عبد القادر العبيدي املقريزي

  . هـ ١٤١٨العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ 
حممد بن حممد بن عبدالرمحن املغريب ـ  ،أليب عبداهللا ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل .٢٦٦

  .  هـ ١٤٢٢والنشر ـ بريوت ـ لبنان ـ دار الفكر للطباعة : املعروف باحلطاب ـ ط
مالك بن أنس األصبحي ـ رواية حممد بن احلسن الشيباين،   ،أليب عبداهللا ،اإلمام مالكموطأ  .٢٦٧

  .  دار القلم ـ بريوت ـ لبنان ـ : ط ،عبدالوهاب عبداللطيف: تعليق وحتقيق
سف بن تغري بردى يو ،مال الدين أيب احملاسنجل ،النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة .٢٦٨

  . ـ  مصرـ وزارة الثقافة واإلرشاد القومي : ط ،األتابكي
حممد : حتقيق ،عبداهللا بن يوسف احلنفي الزيلعي ،حممد يبأل ،نصب الراية ألحاديث اهلداية .٢٦٩
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٤٦٦ 

   . هـ ١٣٥٧ ـمصر  ـدار احلديث : ط ،يوسف البنوري
مد بن مجال الدين عبد اهللا بـن  حم ،بدر الدين أيب عبد اهللال ،النكت على مقدمة ابن الصالح .٢٧٠

   .هـ ١٤١٩أضواء السلف ـ الرياض ـ  :ط ،زين العابدين بن حممد. د: حتقيق ،ادر
دار : ط ،حممد بن عمر بن علي بن نووي ،أليب عبداملعطي ،اية الزين يف إرشاد املبتدئني .٢٧١

  .  ـ  بريوت ـالفكر 
حممد بن أمحد بن محزة بن شهاب  ،العباسشمس الدين أيب ل ،اية احملتاج إىل شرح املنهاج .٢٧٢

 . هـ١٤٠٤دار الفكر للطباعة ـ بريوت ـ  :ط ،بالشافعي الصغري ،الدين الرملي الشهري
 ،عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين  ،إلمام احلرمني ،هاية املطلب يف دراية املذهبن .٢٧٣

  . هـ ١٤٢٨ـ  دار املنهاج ـ جده: ط ،عبدالعظيم حممود الديب. أ د: حتقيق
: حتقيق ،املبارك بن حممد اجلزري ،البن األثري أيب السعادات ،النهاية يف غريب احلديث واألثر .٢٧٤

 . هـ ١٤٢٢دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان ـ : ط ،الشيخ خليل مأمون شيحا
 ـدار احلكمة : ط ،حسن الوفائي الشرنباليل ،أليب اإلخالص ،نور اإليضاح وجناة األرواح .٢٧٥

  .  م ١٩٨٥ ـدمشق 
، عبد اجلليل الرشداين املرغيناين علي بن أيب بكر بن ،أليب احلسن ،اهلداية شرح بداية املبتدي .٢٧٦

 .هـ ١٤٢١دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ : ط
أمحد بـن   ،أليب نصر ،)رجال صحيح البخاري( يف معرفة أهل الثقة والسداد اهلداية واإلرشاد .٢٧٧

 –دار املعرفـة ـ بـريوت    : ط ،عبد اهللا الليثي: حتقيق ،الكالباذيحممد بن احلسني البخاري 
 . هـ ١٤٠٧

وتركي  ،أمحد األرناؤوط: حتقيق ،خليل بن أيبك الصفدي ،صالح الدينل ،الوايف بالوفيات .٢٧٨
  .  هـ١٤٢٠دار إحياء التراث ـ بريوت ـ : ط ،مصطفى

علي : حتقيق ،حممد الغزايلحممد بن حممد بن  ،يف فقه اإلمام الشافعي، أليب حامد الوجيز .٢٧٩
دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر ـ بريوت ـ لبنان : ط ،وعادل عبد املوجود ،معوض

 .هـ ١٤١٨ـ 
، أمحد حممود إبراهيم: حتقيق ،حممد بن حممد بن حممد الغزايل ،أليب حامد ،الوسيط يف املذهب .٢٨٠

   .  هـ١٤١٧ ـالقاهرة  ـدار السالم  :ط ،حممد حممد تامرو



א אא

 

٤٦٧ 

: حتقيـق  ،أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان ،العباس يبألوأبناء الزمان،  ،وفيات األعيان .٢٨١
   . ـ  لبنان ـدار الثقافة  :ط ،احسان عباس
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  ٤ ..............................................................خطة البحث  .٢٢
  ٦ .................................السبكي يف الكتاب منهج اإلمام تقي الدين  .٢٣
  ١٠ .....................................................بقات الشكر والتقدير  .٢٤
  ١٣ ....................................القسم األول الدراسة وفيه أربعة مباحث  .٢٥
  ١٤ ......................... صاحب املنت ،نبذة عن اإلمام النووي: املبحث األول .٢٦
  ١٥ .......................................................عصر اإلمام النووي  .٢٧
  ١٨ .......................................................ترمجة اإلمام النووي  .٢٨
  ٢١ ......................................شيوخ وتالميذ اإلمام النووي وتالميذه  .٢٩
  ٢٤ ...................................آثار اإلمام النووي العلمية ـ مؤلفاته ـ  .٣٠
  ٢٦  ...............................................حياة اإلمام النووي العملية  .٣١
  ٢٧ ..............................مكانة األمام النووي العلمية وثناء العلماء عليه  .٣٢
  ٢٩ .......................................................ة اإلمام النووي وفا .٣٣
  ٣٠ ..................نبذة خمتصرة عن املنت ـ منهاج الطالبني ـ : املبحث الثاين .٣٤
  ٣١ .....................................................أمهية منهاج الطالبني  .٣٥
  ٣٣ ...................................املذهب الشافعي  مرتلة منهاج الطالبني يف .٣٦
  ٣٤ ...............................منهج اإلمام النووي يف كتابه منهاج الطالبني  .٣٧
  ٣٦ ......................................التعريف بأهم شروح منهاج الطالبني  .٣٨
  ٣٩ .................................التعريف بصاحب الشرح : املبحث الثالث  .٣٩
  ٤٠ ...........................................عصر اإلمام تقي الدين السبكي  .٤٠
  ٤٢ ...........................................ترمجة اإلمام تفي الدين السبكي  .٤١
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٤٦٩ 

  ٤٥ ..................................شيوخ اإلمام تفي الدين السبكي وتالميذه  .٤٢
  ٤٩ ..............................أثار تقي الدين السبكي العلمية ـ مؤلفاته ـ  .٤٣
  ٥٤ ............حياة اإلمام تقي الدين السبكي العملية ـ املناصب اليت توالها ـ  .٤٤
  ٥٧ ..........................مكانة اإلمام تقي الدين السبكي وثناء العلماء عليه  .٤٥
  ٥٩ ............................................لدين السبكي وفاة اإلمام تقي ا .٤٦
  ٦٠ ............التعريف بالشرح ـ االبتهاج يف شرح املنهاج ـ : املبحث الرابع  .٤٧
  ٦١ .......................................................الكتاب  حتقيق اسم .٤٨
  ٦٢ .......................................................نسبة الكتاب لؤلفه  .٤٩
  ٦٣ ...........منهج اإلمام تقي الدين السبكي يف كتابه االبتهاج يف شرح املنهاج  .٥٠
  ٦٥ .....................................أمهية الكتاب الكتاب وأثره فيمن بعده  .٥١
  ٦٩ ...............................................موارد الكتاب ومصطلحاته  .٥٢
  ٧٦ ...............................نقد الكتاب ـ بذكر مزاياه واملآخذ عليه ـ  .٥٣
  ٧٨ ...................................................التحقيق : القسم الثاين  .٥٤
  ٧٩ ....................................................وصف نسخ املخطوط  .٥٥
  ٨٨ .................................................طوط مناذج من صور املخ .٥٦
  ٩٤ .....................كتاب الصيام وما يتعلق به من أحكام وفصول ومسائل  .٥٧
  ٩٥ ........................................................تعريف الصوم لغةً  .٥٨
  ٩٦ ....................................................تعريف الصوم اطالحاً  .٥٩
  ٩٨ ...........................................حكم من جحد وجوب الصوم  .٦٠
  ٩٨ ..............................فرض صوم رمضان يف السنة الثانية من اهلجرة  .٦١
  ٩٨ ..............ومراعاة مكان نزوهلما  ،اخلالف يف املفاضلة بني الصوم والصالة .٦٢
  ٩٩ ...................وب صوم رمضان وأدلته من الكتاب والسنة واإلمجاع وج .٦٣
  ١٠٠ ......................تشترط الرؤية ليلة الثالثني من شعبان وال تشترط بعده  .٦٤
  ١٠١ ....................................................املراد بقوله غُم عليكم  .٦٥
  ١٠٣ ............................حق نفسه أو غريه  حكم اعتماد قول احلاسب يف .٦٦
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٤٧٠ 

  ١٠٥ ...................اخلالف يف اعتماد قول احلاسب واملنجب يف إثبات اهلالل  .٦٧
  ١٠٦ ........... ولو كان املرئي النيب  ،عدم اعتماد الرؤيا املنامية يف إثبات اهلالل .٦٨
  ١٠٦ ................................ثبوت هالل شهر رمضان برؤية عدل واحد  .٦٩
  ١٠٨ .....................................ثبوت هالل شهر رمضان برؤية عدلني  .٧٠
  ١١٠ .......تعليق الطالق والعتق وحل الدين وغريها من اآلجال ال يثب إال بعدلني  .٧١
  ١١١ ................................................شرط قبول شهادة الواحد  .٧٢
  ١١٤ ....................................................الشهادة على الشهادة  .٧٣
  ١١٦ ...........وإذا صمنا بشهادة عدل ومل نر اهلالل بعد ثالثني أفطرنا يف األصح  .٧٤
  ١١٧ .................. إخل .... الوالدة مع النسب واملرياث : الث مراتب أحدهاث .٧٥
  ١١٩  .ان وحده ومل يقبل قوله جيب عليه الصوم يف حق نفسه من رأى هالل رمض .٧٦
  ١١٩ ........ لزم حكمه البلد القريب دون البعيد يف األصح بلداهلالل يف وإذا رؤي  .٧٧
  ١٢٢ .....................................................اختالف مطالع القمر  .٧٨
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